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 بسم هللا الرحمن الرحيم.
مام وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، قال اإل ،المينالحمد هلل رب الع

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
ْبن اِ . َوَقَرَأ ِباْلَواوِ  {َأَو َلمْ }ْلَعامَّة اِقَراَءة   [30:اْْلَْنِبَياءسورة ] {َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا} قوله تعالى:

َوَكَذِلَك ُهَو  ،ِبَغْيِر َواو  [30:ْنِبَياءاْْلَ سورة ] {رَ يَأَلْم } :د َوِشْبل ْبن َعبَّادَكِثير َواْبن ُمَحْيِصن َوُحَميْ 
َموَ }. ِبَمْعَنى َيْعَلم َ  [30:اْْلَْنِبَياءسورة ] {َأَوَلْم َير} ِفي ُمْصَحف َمكَّة ات الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ
ا ِْلَنَُّهمَ  [30:اْْلَْنِبَياءسورة ] {اَكاَنتَ }: َقاَل اْْلَْخَفش  [30:ءاْْلَْنِبَياسورة ] {َواْْلَْرض َكاَنَتا َرْتًقا

 ّللاَّ ُيْمِسك ِإنَّ }: -َوَجلَّ  َعزَّ -ّللاَّ َوَكَما َقاَل  ،ُهَما ِلَقاَحاِن َأْسَوَدانِ : َكَما َتُقول اْلَعَرب ،ِصْنَفانِ 
َمَوات َواْْلَْرض َأْن َتُزوَل  ؛  [30:اْْلَْنِبَياءسورة ] {َكاَنَتا} :َأُبو ِإْسَحاق َقالَ [ 41:َفاِطر سورة] {السَّ

َموَ  َوَكَذِلَك  ،َواِحَدة اءً َكاَنْت َسمَ  َمَواتسَّ َوِْلَنَّ ال ،ات ِبَلْفِظ اْلَواِحد ِبَسَماء  ِْلَنَُّه ُيَعبَّر َعْن السَّ
ْي اَنَتا َذَواتَ ْعَنى كَ َواْلمَ  ؛ْصَدرِْلَنَُّه مَ  ؛نِ يْ َوَلْم َيُقْل َرْتقَ   [30:اْْلَْنِبَياءسورة ] {َرْتًقا}: َوَقالَ . اْْلََرُضونَ 

 .َرْتق
 سواء، والهمزة همزة االستفهام المصدر يطلق على الواحد، وعلى االثنين، وعلى الجمع على حد   

، والواو العاطفة بضدها؛ ألنه البد أن يتقدمها معطوٌف عليه، فكيف لها الصدارة في الكالم
 هذا يقدرون معطوًفاواجتمعا في أول الكلمة؟ في مثل  ،وحرف بضده يجتمع حرف له الصدارة

َنأِبَياءسورة ]  {َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا} عليه، مثاًل يقولون: درون أجهل قي ،رأي هنا علموال ،[30:األأ
مثل هذه الحالة؛ ألن العطف ولم ير؟ أجهل ولم ير؟ فالبد من تقدير معطوف  عليه في  ولم يعلم

للعطف، حرف معطوف والمعطوف موجود بقي  اعليه، وحرفً  ا، ومعطوفً ايقتضي معطوفً 
؛ ألن لها الصدارة، فهي ، وأما عطفه على ما تقدم يرده الهمزة، همزة االستفهامالمعطوف عليه

ما تقدم ما صار للهمزة في صدر الجملة، في أول الجملة؛ ألنه لو قلنا: أن الواو عاطفة على 
 الصدارة.

َوِهَي  ُهَو َصَواب  : يَسى ْبن ُعَمرَقاَل عِ . ِبَفْتِح التَّاء  [30:اْْلَْنِبَياءسورة ] {َرْتًقا}َقَرَأ اْلَحَسن وَ  
ّد ِضّد اْلَفْتقوَ  .ُلَغة ْتق السَّ ْنَضمَِّة ْتَقاء ِلْلمُ َوِمْنُه الرَّ  ،ْي ِاْلَتَأمَ َتَتَق أَ قُه َفارْ َوَقْد َرَتْقت اْلَفْتق َأْرتُ  ،الرَّ
 . َفْرجالْ 

 والرتق من العيوب في النساء التي ترد بها. ،الرتق  
اك َوَقَتاَدةَواْلَحَسن وَ  َقاَل ِاْبن َعبَّاس   حَّ  : َيْعِني َأنََّها َكاَنْت َشْيًئا َواِحًدا ُمْلَتِزَقَتْيِن َفَفَصلَ َعَطاء َوالضَّ

َمَوات َواْْلَْرض َبْعضَها َعَلى َبْعض: َخَلَق ّللاَّ َوَكَذِلَك َقاَل َكْعب. ّللاَّ َبْينهَما ِباْلَهَواءِ  ُثمَّ َخَلَق  ، السَّ
َمَوات ،ا ِبَوَسِطَها َفَفَتَحَها ِبَهاِريحً  ِهد َثان  َقاَلُه ُمَجا . َوَقْول  َسْبًعا َواْْلََرِضيَن َسْبًعا َوَجَعَل السَّ

ّي َوَأُبو َصاِلح دِّ َمَوات ُمْؤَتِلَفة َطَبَقة وَ َوالسُّ َوَكَذِلَك  ،َها َفَجَعَلَها َسْبع َسَمَواتاِحَدة َفَفَتقَ : َكاَنْت السَّ
 ،ّي ِفي ُعُيون اْْلَْخَبار َلهُ . َوَحَكاُه اْلُقَتبِ َفَفَتَقَها َفَجَعَلَها َسْبًعاَطَبَقة َواِحَدة  اْْلََرِضيَن َكاَنْت ُمْرَتِتَقةً 
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َمَوات }: -َعزَّ َوَجلَّ -ن َأِبي َخاِلد ِفي َقْول ّللاَّ َعْن ِإْسَماِعيل بْ  َأَو َلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ
 .[30:اْْلَْنِبَياءسورة ] {َواْْلَْرض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما

 ة،في عيون األخبار، عيون األخبار البن قتيب :، بدليل قولهابن قتيبة فمرادهأطلق القتبي، إذا 
 ن قتيبة.اب همرادو  ،القتبي :كثيًرا ما يقول يعني

  ......طالب:...
 هذا قول سيرد ذكره.

َماء َمْخُلوَقة َوْحدَهاَقالَ   َوِمْن  ،ْبع َسَمَواتْن َهِذِه سَ مِ َتَق فَ فَ  ،َوْحدَها َواْْلَْرض َمْخُلوَقة   ،: َكاَنْت السَّ
انَها اْلِجنّ َخَلَق اْْلَْرض اْلُعْلَيا َفَجَعلَ  ،َهِذِه َسْبع َأَرِضينَ  نْ   ُسكَّ ر َوَأْنَبَت يَها اْْلَْنَهاَوَشقَّ فِ  ،سَواإلِْ

 َخَلَق الثَّاِنَية ُثمَّ  ،َئِة َعامة َخْمسِماَمِسيرَ عرضها  ،ا اْلِبَحار َوَسمَّاَها ِرَعاءَوَجَعَل ِفيهَ  ،ِفيَها اْْلَْثَمار
 ،يهْم َأْيِدي النَّاسب َوَأْيدِ َل كِ َواِه الْ َأْفَواههْم َكَأفْ  ،ِفيَها َأْقَواًماِمْثلَها ِفي اْلَعْرض َواْلِغَلظ َوَجَعَل 

اَعة َألْ ِتَراب اَفِإَذا َكاَن ِعْند ِاقْ  ،َقر َوُشُعورهْم ُشُعور اْلَغَنمَوآَذانهْم آَذان اْلبَ  ْرض ِإَلى َقْتُهْم اْْلَ لسَّ
ْكَماءَواْسم ِتْلَك اْْلَْرض ا ،َيْأُجوج َوَمْأُجوج ِسيَرة َخْمسِماَئِة ا مَ ظهَ َثة ِغلَ الثَّالِ  ُثمَّ َخَلَق اْْلَْرض ،لدَّ

ودمِ النَّار ْهِل َقاِرب ْلَِ . الرَّاِبَعة َخَلَق ِفيَها ُظْلَمة َوعَ ِإَلى اْْلَْرض َوِمْنَها َهَواء   ،َعام  ،ْثل اْلِبَغال السُّ
َوا َوَلَها َأْذَناب   . ُثمَّ َخَلَق ّللاَّ مآدَ  ط َعَلى َبِنيُتَسلَّ ًضا فَ َيْأُكل َبْعضَها َبعْ  ،لِمْثل َأْذَناب اْلَخْيل الطِّ
. ُثمَّ َخَلَق ّللاَّ لنَّاراِْلَْهِل  ود  ل َوُقيُ َل ِفيَها َسَلِسل َوَأغْ  ،ِفي اْلِغَلظ َوالطُّول َواْلَعْرض ِمْثلَهااْلَخاِمَسة 
اِدَسة َواْسمَها َماداْْلَْرض  َلمَعَليْ -َبة آَدمُترْ َقْت َوِمْنَها ُخلِ  ،ا ِحَجاَرة ُسود ُبْهمِفيهَ  ،السَّ  -ِه السَّ

 ْبِريت ُتَعلَّق ِفي َأْعَناقكِ  َوِهَي ِمنْ  ،ْلَعِظيمار ِمْنَها َكالطَّْوِد ُتْبَعث ِتْلَك اْلِحَجاَرة َيْوم اْلِقَياَمة َوُكّل َحجَ 
ار َفَتْشَتِعل َحتَّى ُتْحِرق ُوُجوههمْ   {اس َواْلِحَجاَرةا النَّ َوُقودهَ }: -لَّ زَّ َوجَ عَ -َفَذِلَك َقْوله ، َوَأْيِديهمْ اْلُكفَّ

اِبَعة ،[24:اْلَبَقَرة سورة]  واسمها عربية. ُثمَّ َخَلَق ّللاَّ اْْلَْرض السَّ
 عريبة. بتقديم بالياء على الباء.

ين ِفيَها َباَباِن ِاْسم اْلوَ  ،ة َوِفيَها َجَهنَّميبَ رَ ا عَواْسمهَ   ين َفُهَو َفَأمَّ  ،ْلَغْلقااْْلَخر وَ اِحد ِسجِّ ا ِسجِّ
اروح َوِإَليْ َمْفتُ  َو َوَأمَّا اْلَغْلق َفهُ  ،َعْون ة َوَقْوم ِفرْ َماِئدَ ب الْ َوَعَلْيِه ُيْعَرض َأْصَحا ،ِه َيْنَتِهي ِكَتاب اْلُكفَّ

ة ْيِن َمِسيرَ ْين ُكّل َأْرَض ع َأَرِضيَن بَ َها َسبْ َأنَّ  [اْلَبَقَرة]. َوَقْد َمَضى ِفي ُيْفَتح ِإَلى َيْوم اْلِقَياَمةَل  ُمْغَلق  
 .  َتَعاَلىَشاَء ّللاَّ  ِإنْ  ،َيان  ِزَياَدة بَ  [الطََّلق]َوَسَيْأِتي َلُه ِفي آِخر  ،َخْمسِماَئِة َعام

والبد له من نقل   ،عن بني إسرائيل تلقىيغلب على الظن أنه م   الذيكالم العلى كل حال هذا 
 .صحيح
َموَ ًضا ِفيَما َذَكَر اْلَمْهَدِويّ َأيْ  َواْبن َعبَّاس  َثاِلث َقاَلُه ِعْكِرَمة َوَعِطيَّة َواْبن َزْيد  َوَقْول   ات : ِإنَّ السَّ

َماء ِباْلَمَطرِ  ،ْرض َكاَنْت َرْتًقا َل ُتْنِبتَواْْلَ  ،َكاَنْت َرْتًقا َل ُتْمِطر َنِظيره  ،َواْْلَْرض ِبالنََّباتِ  ،َفَفَتَق السَّ
ْجع }: -َعزَّ َوَجلَّ -َقْوله َماء َذات الرَّ ْدع *َوالسَّ . [12، 11:الطَّاِرق سورة ] {َواْْلَْرض َذات الصَّ
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سورة ] {َشْيء َحّي َأَفَل ُيْؤِمُنونَ  َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماء ُكلّ }: ِْلَنَّ َبْعده ؛اَر َهَذا اْلَقْول الطََّبِريّ َواْختَ 
 .ِتَبار ُمَشاَهَدة َوُمَعاَيَنةَوِبِه َيَقع اِلعْ  :. ُقْلت [30:اْْلَْنِبَياء

 االعتبار ال يرى إال الدنيا من هما على القول األول، فال يقع فيه اعتبار؛ ألن من طلب منوأ
 األولى من األرضين، وماعدا ذلك ال يرى، فال يقع به اعتبار إالوال يرى إال األرض  ،السموات
 اهدن الخبر الصادق المقطوع به ينزل منزلة المشاهد في القطعية، ينزل منزلة المشاعتبار أ على

حكمه حكم المرئي، و فال يتخلف،  -جل وعال-؛ ألنه خبر ال يتخلف، خبر عن هللافي القطعية
مشاهد، لن شيء عليك أن تعتبر به وتتذكر به وتتعظ به؛ ألنه كاع -ل وعالج-فإذا أخبرك هللا

ؤيا بر عنه بالر ع   هبر عن األمور الغيبية التي جاء الخبر بها مما ال يحتمل النقيض المقطوع بوع  
 {َر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاد  َأَلْم تَ } ،[1]سورة الفيل: {َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيلِ }: كما يقال

ا رأى، لكن بلغه بطريق  قطعي كأنه مشاهد م -السالمو عليه الصالة -[ النبي6]سورة الفجر:
 بالقطعية.ومرئٌي 

ِلَيُدّل َعَلى َكَمال  ؛َيةآي َغْير َما فِ ِبَذِلَك  رَ َوِلَذِلَك َأْخبَ  ،َوُمَعاَيَنة ِتَبار ُمَشاَهَدةً َوِبِه َيَقع اِلعْ  :ُقْلت 
 : َوِقيلَ . َوَعَلى اْلَبْعث َواْلَجَزاء ،ُقْدَرته

 َن ُسْخُط اْلِعَداِة َوِإْرَغاُمَها       َيُهوُن َعَلْيِهْم ِإَذا َيْغَضُبو 
ُتو َوَرْتُق اْلُفُتوِق َوفَ   اِق َوَنْقُض اْْلُُموِر َوِإْبَراُمهَ     ْتُق الرُّ

: : َأَحدَهاث َتْأِويَلتَثَل  [30:اءاْْلَْنِبيَ سورة ] {َن اْلَماِء ُكلَّ َشْيء  َحيّ  َوَجَعْلَنا مِ } قوله تعالى: وفي
: َوَجَعْلَنا الثَّاِلث. ْيء ِباْلَماءِ ّل شَ ة كُ ظ َحَيا: ِحفْ َقاَلُه َقَتاَدة الثَّاِني ،َخَلَق ُكّل َشْيء ِمْن اْلَماء َأنَّهُ 
ْلب ُكّل َشْيء َحيّ ِمنْ  م اْلُبْسِتّي ِفي َوى َأُبو َحاتِ رَ . َلْقَناِبَمْعَنى خَ  {َوَجَعْلَنا}. َقاَلُه ُقْطُرب ، َماء الصُّ

ِحيح  .َلهُ  اْلُمْسَند الصَّ
 يعني ابن حبان.

ْت  ،ِسياَبْت َنفْ ِإَذا َرَأْيُتك طَ  ،َرُسول ّللاَّ َيا  :: ُقْلتْن َحِديث َأِبي ُهَرْيَرة َقالَ مِ  َأْنِبْئِني َعْن  ،َعْيِني َوَقرَّ
: "َأْنِبْئِني ِبي ُهَرْيَرةم َقْول أَ و َحاتِ َقاَل َأبُ  ،يثاْلَحدِ  «ُكّل َشْيء ُخِلَق ِمْن اْلَماء»َقاَل:  .ُكّل َشْيء

ِليل ،ْن اْلَماءُكّل َشْيء ُخِلَق مِ  " َأَراَد ِبِه َعنْ َعْن ُكّل َشْيء ة َهَذا جَ َعَلى ِص  َوالدَّ ُمْصَطَفى َواب الْ حَّ
اج آَخر ِسَوى َما َهَذا ِاْحِتجَ . وَ ُلوًقاُكْن َمخْ َوِإْن َلْم يَ  «ُكّل َشْيء ُخِلَق ِمْن اْلَماء»: ِإيَّاُه َحْيُث َقالَ 
َم ِمْن َكْون  َمَوات َواْْلَْرض َرْتًقا َتَقدَّ َوُأوِتَيْت ِمْن }: هَكَقْولِ  َنى اْلَبْعضَكر ِبَمعْ ْد ُيذْ : اْلُكّل قَ َوِقيلَ . السَّ

ر ُكّل َشْيء} :َوَقْوله[ 23:النَّْملسورة ] {ُكّل َشْيء ِحيح اْلعُ [ 25:فْحَقااْْلَ سورة ] {ُتَدمِّ  ؛ُمومَوالصَّ
َلم-ِلَقْوِلهِ   .ْعَلمَوّللَاَّ أَ  ،«ُكّل َشْيء ُخِلَق ِمْن اْلَماء»: -َعَلْيِه السَّ
َنأِبَياءسورة ] {َن اْلَماِء ُكلَّ َشْيء  َوَجَعْلَنا مِ }ا اآلية أيًض  كل من صيغ العموم، كل من صيغ  [30:األأ

لحيوان، أو كاقوامه بالماء، سواًء كانت الحياة بمقارنة الروح للجسد، العموم، وكل مخلوق حي 
[ وال تحيا إال بالماء، 19]سورة الروم: {اْْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوُيْحِيي}بمجرد النمو كالنبات هذه حياة 
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، وال يمكن أن يستغني عن الماء، إال إذا فارقت وحياة النامي المقارنة روحه لجسده بالماء أيًضا
أنه  روحه جسده فمات، وكذلك األرض إذا انقطع عنها الماء ماتت، فال يستثنى من هذا شيء،

مما أوتي  نها لم تؤتأمخصوص بدليل  [23النمل: ]سورة {َوُأوِتَيْت ِمن ُكلِّ َشْيء  }من العموم 
[ 25]سورة األحقاف: {ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيء  } .سليمان أوتي أشياء لم تؤت إياها ،-عليه السالم-سليمان

 دمرت ما يتعلق بهم. إنما ما دمرت السموات وال األرض وال األمور العظيمة،
ُقوَن ِبَما َأْي َأَفَل  [30:اْْلَْنِبَياءرة و ]س {َأَفَل ُيْؤِمُنونَ }  ،هِ ُكْن ِبَنْفِس يَ  َذِلَك َلْم َوَأنَّ  ،َشاِهُدونَ يُ ُيَصدِّ

َنهُ  ن  َكوَّ ن ُمْحدَ ِلَك اْلمُ َوَل َيُجوز َأْن َيُكون ذَ  ،َأْوَجَدهُ  َوُمَدبِّر   ،َبْل ِلُمَكوِّ  .ًثاَكوِّ
َنأِبَياءسورة ] {َأَفَل ُيْؤِمُنونَ } وأيًضا الهمزة لها الصدارة   [30:نأِبَياءاألأَ سورة ]  {ْم َيرَ َأَولَ }مثل  [30:األأ

ِمن ونَ  اأكفرو  ،والفاء عاطفة، فالبد من وجود معطوف  عليه  .؟َفاَل ي ؤأ
 {َأن َتِميَد ِبِهمْ } .َباًل َثَواِبتَأْي جِ  [31:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَجَعْلَنا ِفي اْْلَْرِض َرَواِسيَ } قوله تعالى:

َوَقاَل . وِفيُّونَ َقاَلُه اْلكُ  ،ْلَقَرار َعَلْيَهااك ِلَيِتّم َوَل َتَتَحرَّ  ،َأْي ِلَئلَّ َتِميد ِبِهمْ  [31:َياءاْْلَْنبِ ]سورة 
ك َوا. َوالْ َمْعَنى َكَراِهَية َأْن َتِميد: الْ اْلَبْصِريُّونَ  َوَراَمْيد التََّحرُّ قد . وَ َأْي َدارَ  ،َد َرْأسهَما: ُيَقال. نلدَّ
 . ُمْسَتْوًفى [لنَّْحلا]َمَضى ِفي 

َواِسي [31:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا} َواْلِفَجاج . ْن ِاْبن َعبَّاسعَ  ،َيْعِني ِفي الرَّ
 .. َواْلَفّج الطَِّريق اْلَواِسع َبْين اْلَجَبَلْينِ اْلَمَساِلك
لتحركت وال ما استقر من  ؛سيلوال هذه الروا ،جعل في األرض رواسي نأ -جل وعال-امتن هللا
ه ولوال هذ ،فيها طرق فيما بينها ،وهذه الجبال الرواسي أيًضا فيها فجاج ،وال ما اطمئن ،عليها

وصول بعضهم تمكن الناس من  ما وال ،النفصل بعض األرض من بعض ؛الفجاج وهذه الطرق 
 لالفجاج؛ ليسهإلى بعض؛ لوجود هذه الفواصل التي خلت عن الفجاج، لكن جعل فيها هذه 

 االتصال.
 {لَُّهْم َيْهَتُدون لَّعَ }: َقْوِلهلِ  ؛طََّبِريّ َوُهَو ِاْخِتَيار ال ،اْْلَْرض ِفَجاًجا َأْي َمَساِلك: َوَجَعْلَنا ِفي َوِقيلَ 

ْير ِفي اْْلَْرض [31:اْْلَْنِبَياء]سورة  ِسير َتفْ  [31:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  {ُسُبًل }. َأْي َيْهَتُدوَن ِإَلى السَّ
َلى إِ َتُدوا ِباِلْعِتَباِر ِبَها : ِلَيهْ ِقيلَ وَ . َيُكون  ا َمْسُلوًكا َوَقْد َل ِْلَنَّ اْلَفّج َقْد َيُكون َطِريًقا َناِفذً  ؛اْلِفَجاج
 .ِدينهمْ 

َماَء َسْقًفا مَّْحُفوًظا} قوله تعالى: َيَقع  نْ َأْي َمْحُفوًظا ِمْن أَ  [32:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَجَعْلَنا السَّ
َماء َأْن تَ }: َدِليله َقْوله َتَعاَلى ،َوَيْسُقط َعَلى اْْلَْرض سورة ] {ِبِإْذِنهِ  ْْلَْرض ِإلَّ اَلى َقع عَ َوُيْمِسك السَّ

َياِطين : َمْحُفوًظاَوِقيلَ . [65:اْلَحجّ  ا اهَ َوَحِفْظنَ }: ىَقْوله َتَعالَ  َدِليله ؛اءرَّ َقاَلُه اْلفَ  ،ِبالنُُّجوِم ِمْن الشَّ
ْبُلغُه َأْن يَ  َوَعنْ  ،م َوالنَّْقضُفوًظا ِمْن اْلَهدْ : َمحْ َوِقيلَ . [17اْلِحْجر:سورة ] {ِمْن ُكّل َشْيَطان َرِجيم

َمْحُفوًظا ِمْن  :. َوِقيلَ وًعاْرفُ : مَ اِهدَوَقاَل ُمجَ . ًظا َفَل َيْحَتاج ِإَلى ِعَماد: َمْحُفو َوِقيلَ . َأَحد ِبِحيَلة  
ْرك َواْلَمعَ    .اِصيالشِّ
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  محفوًظا سكانها من الشرك والمعاصي. ا،هذا يكون المراد سكانهعلى و 
ار [32:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوُهمْ } َقاَل  [32:اْْلَْنِبَياء]سورة  {نَ َعْن آَياِتَها ُمْعِرُضو} .َيْعِني اْلُكفَّ

ْمس َواْلَقَمر :ُمَجاِهد مَ َيْعِني الشَّ َوَقْد َأَضاَف  ،َهاْجُعوَلة ِفينََّها مَ ِْلَ  ؛اء. َوَأَضاَف اْْلَيات ِإَلى السَّ
 .ِْلَنَُّه اْلَفاِعل َلَها ؛َيات ِإَلى َنْفسه ِفي َمَواِضعاْْل 

 واإلضافة تكون بأدنى مالبسة، وأدنى سبب.
َمَوات َوآَياتهَ َبيََّن َأنَّ اْلُمْشِرِكيَن َغَفُلوا َعْن النَّظَ    ،َوَشْمسَها َوَقَمرَها ،ارَهاْيلَها َوَنهَ ِمْن لَ  ،ار ِفي السَّ
َها لَ اْعَتَبُروا َلَعِلُموا َأنَّ وَ ْو َنَظُروا لَ ِإْذ  ؛ىا ِمْن ُقْدَرة ّللاَّ َتَعالَ َوَما ِفيهَ  ،َلكَها َوِرَياحَها َوَسَحابَهاَوَأفْ 

 .َفَيْسَتِحيل َأْن َيُكون َلُه َشِريك ،واحًدا َصاِنًعا َقاِدًرا
ْم : َجَعَل َلهُ َذكََّرُهْم ِنْعَمة ُأْخَرى  [33:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َلَق اللَّْيَل َوالنََّهارَ َوُهَو الَِّذي خَ } قوله تعالى:

ُفوا ِفيِه ِلَمَعاِيِشِهمْ  ،اللَّْيل ِلَيْسُكُنوا ِفيهِ  ْي أَ  [33:اْْلَْنِبَياء]سورة  {رَ ْمَس َواْلَقمَ َوالشَّ } .َوالنََّهار ِلَيَتَصرَّ
ْمس آَية الوَ  َم ِفي  ،َسابُنوَن َواْلحِ ر َوالسُّ ُهو ِلُتْعَلَم الشُّ  ؛َواْلَقَمر آَية اللَّْيل ،نََّهارَجَعَل الشَّ َكَما َتَقدَّ

 .َبَياُنهُ  ُسْبَحانَ 
عرف عدد السنين، وال عرفت ما عرف الحساب، وما  ،كله نهار بدون فاصللو كان الوقت 

سورة ] {اَمةِ ْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقيَ اللَّْيَل سَ }، وكذلك لو كان وال األيام من اللياليالشهور 
 نبني عليه مصالح الخلق.تنها يما استطاعوا أن يفرقوا بين هذه األمور، والتفريق ب[ 71القصص:

َفَلاك   ِفاي}. النََّهااروَ َكَواِكب َواللَّْيل لاْمس َواْلَقَمر َوالنُُّجوم وَ َيْعِني ِمْن الشَّ  [33:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُكل  }
اِبِح ِفي اْلَماءْرَعة  َكاَأْي َيْجُروَن َوَيِسيُروَن ِبسُ  [33:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ْسَبُحونَ يَ  ى الَ اَل ّللاَّ َتَعا. َقالسَّ

اِبَحات َسْبًحا}: َوُهَو َأْصَدق اْلَقاِئِلينَ  َيُماّد َياده ِفاي ال ِلْلَفاَرِس الَّاِذي َوُيَقا [3]ساورة النازعاات: {َوالسَّ
اا َأْخَباَوْيهِ يبَ َفَماْذَهب ِسا ،ُتَسابِّح ُيَسابِّْحَن َوَل : َيُقالْ  َوِفيِه ِمْن النَّْحو َأنَُّه َلمْ  .َساِبح :اْلَجْري  َر : َأنَّاُه َلمَّ

 . ِباْلَواِو َوالنُّون نَّ ْخَبَر َعْنهُ أَ  ،ْعِقليَ اَعة ِبَمْنِزَلِة َمْن َعْنُهنَّ ِبِفْعِل َمْن َيْعِقل َوَجَعَلُهنَّ ِفي الطَّ 
لغيزززر العاقزززل الموصزززوف بوصزززف العاقزززل منزلزززة العاقزززل، ويزززأتي العكززز  إذا وصزززف العاقزززل اًل يتنزززز 

أال ترى إلى  ،، بما يعبر به عن غير العاقلبوصف  من أوصاف من ال يعقل استحق التعبير عنه
مززن  مززن اهززإن بززنج  إنهززا ليسززت»يعنززي الهززرة  «وفينإنهززا مززن الطزز» :-عليززه الصززالة والسززالم-قولززه

المزذكر جمزع ع غير العاقزل علزى نه للعقالء، ال يجمأفي الجمع المذكر السالم  واألصل «الطوافين
 ، فجمعت جمعهم.ة التي هي من خصائص العقالءفالسالم، لكنها وصفت بالطوا

َم َهااَذا اْلَمْعَنااى ِفااي  ،َوَنْحاوه َقاااَل اْلَفاارَّاء  {َبُحونَ َيْساا}: ِإنََّمااا َقااالَ : َوَقاااَل اْلِكَساااِئيّ . [ُيوُسااف]َوَقااْد َتَقاادَّ
اااُه َرْأس آَياااة ؛[33:اْْلَْنِبَيااااء]ساااورة  ساااورة ] {َنْحاااُن َجِمياااع ُمْنَتِصااار}: َكَماااا َقااااَل ّللاَّ َتَعااااَلى ،ِْلَنَّ
ايَّاَرة َتْجاِري . َواْْلََصاّح َأنَّ الي ِلْلَفَلاِك َفُنِساَب ِإَلْيَهاا: اْلَجارْ َوِقيالَ . ُمْنَتِصاُرونَ  :َوَلْم َيُقالْ [ 44:اْلَقَمر سَّ

اااَمَوات اْلُمْطِبَقاااةَوِهاااَي َساااْبَعة َأْفاااَل  ،َلاااكِفاااي اْلفَ  ِئَكاااة َوَأْساااَباب الَِّتاااي ِهاااَي َمَجاااال اْلَمَل  ،ك ُدون السَّ
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ْمس ،ُثمَّ الزُّْهَرة ،ُثمَّ ُعَطاِرد ،ْلَقَمر ِفي اْلَفَلك اْْلَْدَنىَفا ،اْلَمَلُكوت ي  ،ُثمَّ الشَّ  ،ُثامَّ اْلُمْشاَتَرى  ،ُثامَّ اْلَمارِّ
 . و التَّاِسع اْلَفَلك اْْلَْعَظم ،َوالثَّاِمن َفَلك اْلُبُروج ،ُثمَّ ُزَحل

 َوَخَشاب   ،د َوُأْسادل َأَساْعل ِمْثاع َعَلى فُ : َوَيُجوز َأْن ُيْجمَ َقاَل َأُبو َعْمرو. َأْفَلك النُُّجوم َواْلَفَلك َواِحد
َوَران. َوأَ َوُخْشب  َك َثاْدي اْلَماْرَأة: َفلَّايالَ قِ َوِمْنُه . َهاِتَداَرتِ ِلسْ  ؛لَوِمْنُه َفْلَكة اْلِمْغزَ  ،ْصل اْلَكِلَمة ِمْن الدَّ
 . َكَأنَّاُه ِلَدَوَراِناهِ َفَلاك ُه َياُدور ِفايي َكَأنَّاِس : َتَرْكت َفرَ َمْسُعود. َوِفي َحِديث ِاْبن َوَتَفلََّك ِاْسَتَدارَ  ،َتْفِليًكا

اَماء الَّا اْمس اك َمَجااِري : اْْلَْفاَل َقااَل ِاْبان َزْياد. مِذي َتاُدور َعَلْياِه النُُّجاو َشَبهه ِبَفَلاِك السَّ لنُُّجاوم َوالشَّ
َماء َواْْلَْرض: وَ َقالَ . َقَمرَوالْ  ا اَرة  ك ِاْساِتدَ : اْلَفَلاَوَقااَل َقَتااَدة. ِهَي َبْين السَّ لنُُّجوِم َماء َتاُدور ِبااِفاي السَّ

َماء َحاى وَ حَ : اْلَفَلاك َكَهْيَئاِة َوَقاَل ُمَجاِهاد. َمَع ُثُبوت السَّ اكَوَقااَل ا. َهااُهاَو ُقْطبِدياد الرَّ احَّ : َفَلكَهاا لضَّ
 .ّللَاَّ َأْعَلموَ  ،َقَمر ِفيهِ ْمس َوالْ ْجَرى الشَّ : اْلَفَلك َمْوج َمْكُفوف َومَ َوِقيلَ َمْجَراَها َوُسْرَعة َمِسيرَها 

لمضزاف اعزوض عزن التنوين و هذا يسمونه تنوين العوض،  [33:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُكل  }التنوين في 
َنأِبَياء]سورة  {َيْسَبُحونَ }في فلك  ذكر واقعٌ  إليه، كل ما  لك المغزل.فيدورون، كما يدور  [33:األأ
ان َقْبِلاَك اْلُخْلادَ } قوله تعالى: ْنَيا  َدَوام اْلَبَقااء ِفاي اَأيْ  [34:اءاْْلَْنِبَيا]ساورة  {َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشار  مِّ لادُّ

اااد  َرْياااب اْلَمُناااون َنَتاااَربَّ  :َنَزَلاااْت ِحاااين َقااااُلوا تاااه دْ َيااايَن َكااااُنوا ْلُمْشاااِركِ ا. َوَذِلاااَك َأنَّ ص ِبُمَحمَّ َفُعوَن ُنُبوَّ
َفَقااَل ّللاَّ  ،نِعر َبِناي ُفاَل َمااَت َشاا َكَمااَوَلَعلَّاُه َيُماوت  ،اْلَمُناون َنَتاَربَّص ِباِه َرْياب  : َشااِعر  َوَيُقوُلونَ 
َكااَذا َنْحَفااظ ِدينااك َفهَ  ،ِحَياَطااةْصااِر َوالْ ِدينااه ِبالنَّ َوَتااَولَّى ّللاَّ  ،ء ِمااْن َقْبلااكَماااَت اْْلَْنِبَيااا: َقااْد َتَعاااَلى
اِعر ،َفُهمْ َأْي أَ  [34:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َأَفِإن مِّتَّ َفُهُم اْلَخاِلُدونَ }. َوَشْرعك  :ِمْثل َقْول الشَّ

 َأْنَكْرُت اْلُوُجوَه ُهُم ُهمُ وَ َفُقْلُت   َل ُتَرعْ  ُخَوْيِلدُ  َرَفْوِني َوَقاُلوا َيا
ارْ عَ  ِلَياُدّل : َجااَء ِباْلَفااءِ َوَقااَل اْلَفارَّاء. َفُهَو ِاْسِتْفَهام ِإْنَكاار! َأْي َأُهمْ   :نَّاُه َجاَواب َقاْولهمْ ِْلَ  ؛طَلاى الشَّ
: ! َقاااَل اْلَفاارَّاءتَّ ِمااُدوَن ِإْن ِلااْم اْلَخاَفُهاا: أَ ِْلَنَّ التَّْقااِدير ِفيَهااا ؛َيُجااوز َأْن َيُكااون ِجاايَء ِبَهااا. وَ َسااَيُموتُ 

 ،َفُهْم َيُموُتوَن َأْيًضاا ِمتَّ ْي ِإْن أَ . ْعَراب َيَتَبيَّن ِفيَها اإْلِ َل  (ُهمْ )ِْلَنَّ  ؛وز َحْذف اْلَفاء َوِإْضَمارَهاَوَيجُ 
َماَتة  .َغَتانِ لُ ِبَكْسِر اْلِميم َوَضّمَها  ِمت، وُمت. َوُقِرَئ َفَل َشَماَتة ِفي اإلِْ

 مزززور المشزززتركة ال يقزززع فيهزززا الشزززماتة؛ ألناأل ،وال تقزززع الشزززماتة فزززي األمزززور المشزززتركة بزززين النزززاس
األدنى األعلزى بزسزوف يتصزف بمثزل هزذا، إنمزا الشزماتة فيمزا يتفزاوت فيزه النزاس، فيشزمت الشزامت 

 مع أن الشماتة ال تجوز، لكن هذا فعلهم.
َم ِفااي ] [35:ْنِبَياااءاْْلَ ]سااورة  {ُكاالُّ َنْفااس  َذاِئَقااةُ } قولااه تعااالى: اارِّ }. [ْمااَرانَ عِ آِل َتَقاادَّ  َوَنْبُلااوُكْم ِبالشَّ
الَّْفاظَمْصَدر َعَلى َغْيار ال {ِفْتَنة} [35:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َواْلَخْيِر ِفْتَنةً  ِة َوال. َأْي َنْخَتِبارُكْم ِبالشِّ َخادَّ اء رَّ

َأْي ِلْلَجاَزاِء  [35:ِبَيااءاْْلَنْ ]ساورة  {ْرَجُعونَ تُ َوِإَلْيَنا }. ْبرُكمْ َفَنْنُظر َكْيَف ُشْكرُكْم َوَص  ،َواْلَحَلل َواْلَحَرام
 .ِباْْلَْعَمالِ 
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، مززن قعززد جلوًسززا، مززن قززام وقوًفززا، وهنززا فتنززة مصززدر علززى غيززر اللفززظ؛ ألنهززا مصززدر مززن نبلززوكم
 واالختبار كلها معانيها واحدة. ،واالمتحان ،واالفتتان ،االبتالء

َأْي َمااااا   [36:َياااااءاْْلَْنبِ ]سااااورة  {ُهااااُزواً  َوِإذا َرآَك الَّااااِذيَن َكَفااااُروا ِإْن َيتَِّخااااُذوَنَك ِإلَّ }َقْوُلااااُه َتَعاااااَلى: 
ُمو السااخرية، وقااد تقاادم. وهاام المسااتهزئ َيتَِّخااُذوَنَك. َواْلُهااْزءُ  ْكِر اون اْلُمَتَقاادِّ ِة" ُسااورَ ]ي آِخااِر ِفاالااذِّ

 .[اْلِحْجرِ 
لثقيلزززة أو نافيزززة، إن وقزززع بعزززدها إال فهزززي نافيزززة، إن وقزززع إذا كزززان المخفزززف مزززن االضزززابي بزززين إن 
 فهي نافية، وإال فهي مخففة.نائية تبعدها إال االس

ْكِر ِفي آِخِر وهم المستهزئ  ُمو الذِّ نَّاإ}له: ِفي قو  [ُسوَرِة" اْلِحْجرِ ]ون اْلُمَتَقدِّ  {ُمْسَتْهِزِئينَ َكَفْيناَك الْ  ِِ
ْحَمِن، َوَهَذا َغاَياُة َلِهيَِّة الاِحُدوَن إلِ  َجَحَد ِإَلِهيََّة َأْصَناِمِهْم َوُهْم جَ اُنوا َيِعيُبوَن َمنْ ك [.95]الحجر:  رَّ

ِإْن } ذا" َوَقْوُلاااُه: َجاااَواُب" إِ َل َوُهاااوَ اْلَجْهاااِل )َأهاااَذا الَّاااِذي( َأْي َيُقوُلاااوَن: َأَهاااَذا الَّاااِذيو َفَأْضاااَمَر اْلَقاااوْ 
َتُكْم( َأْي ِإذا" َوَجَواِبااِه. )َيااْذُكُر آِلَهاا" نَ َكااَلم  ُمْعَتااِرض  َباايْ  [36:ْْلَْنِبَياااءا]سااورة  {َيتَِّخااُذوَنَك ِإلَّ ُهااُزواً 

وِء َواْلَعْيِب. َوِمْنُه َقْوُل َعْنَتَرةَ   :ِبالسُّ
 ه ُأْطَعْمُتااااااااَل َتااااااااْذُكِري ُمْهااااااااِري َوَمااااااااا َ 

 
 َرِب ْلااااااُدِك ِمْثااااااَل ِجْلااااااِد اْْلَْجااااااَفَيُكااااااوَن ج 

 
ْحمنِ }ي. َأْي َل َتِعيِبي ُمْهرِ  ]ساورة  {ُهْم كااِفُرونَ }َأْي ِباْلُقْرآِن.  [36:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوُهْم ِبِذْكِر الرَّ

 .صفهم بالكفرُروَن مبالغة في و الثَّاِنَيُة َتْوِكيُد ُكْفِرِهْم، َأْي ُهُم اْلَكافِ  {ُهمْ } [36:اْْلَْنِبَياء
َنأِبَياء]سورة  {ُهمْ }نعم زيادة  منِ َوه زمأ كيد، وإال فاألولى في األصل تكفزي أهذه للت [36:األأ ِر الزْرحأ   ِبزِذكأ
 الثانية تأكيًدا. {ُهمْ }لكن زيدت  ،كاِفرونَ 

ْنساااُن ِمااْن َعَجاال  }قولااه تعااالى:  اا  [37:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {ُخِلااَق اإلِْ َب َعَلااى اْلَعَجَلااِة َفُخِلااَق َأْي ُركِّ
ُ َتَعاَلى: ْنَساُن َضاِعيًفا. [ َأْي ُخلِ 54]الروم: { الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعف  ّللاَُّ } َعُجوًل، َكَما َقاَل ّللاَّ َق اإلِْ

يًرا ِإَذا َباَلْغااَت ِفاا اارِّ َأْي ِشاارِّ ْنَساااُن ِمااَن الشَّ  اُل: ِإنََّمااا َأْنااَت َذَهاااب   ِبااِه. َوُيَقااي َوْصااِفهِ َوُيَقاااُل: ُخِلااَق اإلِْ
. َأْي َذاِهااب  َجااائ   ْنَساااِن اْلَعَجَلااُة، َفَيْسااَتعْ . َأْي َطْبااُع َوَمِجاايء  ْشااَياِء َوِإْن َكاَنااْت يااًرا ِمااَن اْْلَ ِجُل َكثِ اإلِْ

ْنَساِن آَدُم  َلمُ -ُمِضرًَّة. ُثمَّ ِقيَل: اْلُمَراُد ِباإلِْ  . -َعَلْيِه السَّ
ااا َدَخااَل الااروح فااي عينااي : َلمَّ يُّ اادِّ ااَل َلْيااِه العَ -آَدَم  َقاااَل َسااِعيُد ْبااُن ُجَبْياار  َوالسُّ َر ِفااي ِثَماااِر َنَظاا -مُ سَّ

وحُ َأْن َتبْ  اْلَجنَِّة، َفَلمَّا َدَخَل َجْوَفُه اْشَتَهى الطََّعاَم، َفَوَثَب ِمْن َقْبالِ  ََ الارُّ َمااِر  ِرْجَلْياِه َعْجاَلَن ِإَلاى ثِ ُلا
ْنساُن ِمْن َعَجل  } اْلَجنَِّة. َفَذِلَك َقْوُلُه: َل: ُخِلَق آَدُم َيْوَم اْلُجُمَعاِة ِقي. وَ [37:َياءاْْلَْنبِ ]سورة  {ُخِلَق اإلِْ

ُ َرْأَسُه اْسَتْعَجَل، َوَطَلَب  وحِ نَ ْتِميَم تَ ِفي آِخِر النََّهاِر، َفَلمَّا َأْحَيا ّللاَّ امْ ْفِ  الرُّ ِس،  ِفيِه َقْبَل ُغاُروِب الشَّ
اايُن بلغااَأْهااِل اْلمَ  نْ ياار  ِمااَقاَلااُه اْلَكْلِباايُّ َوُمَجاِهااد  َوَغْيُرُهَمااا. َوَقاااَل َأُبااو ُعَبْيااَدَة َوَكثِ  ة َعاااِني: اْلَعَجااُل الطِّ

 :حمير. وأنشدوا
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 َعَجااااالِ الْ َوالنَّْخااااُل َيْنُبااااُت َبااااْيَن اْلَماااااِء وَ 
 

ْنَساِن النَّاُس ُكلُُّهْم.   َوِقيَل: اْلُمَراُد ِباإلِْ
 .هذه الجنسية، الناس كلهم خلقوا من هذا الطبع، وهذه الجبلة علىهو األصل خلق اإلنسان وهذا 

 .َوِقيَل اْلُمَراُد: النَّْضُر ْبُن الحرث
ر  بأن  الحارث.  الْنضأ

، َأْي َل اِر ِفي َتفْ ْبِد الدَّ ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َكَلَدَة ْبِن عَ  رثاَوِقيَل اْلُمَراُد: النَّْضُر ْبُن الح  ِسايِر اْباِن َعبَّااس 
يِن اْلَحِقيِر َأْن َيسْ  ، َأْي ياَل: ِإنَّاُه ِماَن اْلَمْقُلاوِب ُساِلِه. َوقِ  َورُ َتْهِزَئ ِبآَياِت ّللاَِّ َيْنَبِغي ِلَمْن ُخِلَق ِمَن الطِّ

ْنَساِن. َوُهَو َمْذَهُب َأِبي ُعَبْيَدَة.  اُس: وَ النَّ قال ُخِلَق اْلَعَجُل ِمَن اإلِْ ُل َل َيْنَبِغاي َأْن ُيَجااَب َهاَذا اْلَقاوْ حَّ
ْعِر اْضطِ ِْلَنَّ اْلَقْلَب  ؛ِبِه ِفي ِكَتاِب ّللاَِّ   :َما قالَراًرا كَ ِإنََّما َيَقُع ِفي الشِّ

ْجمِ  َنااااااااااااااااااااااااُء َفِريَضاااااااااااااااااااااااَة الااااااااااااااااااااااارَّ  َكااااااااااااااااااااااااَن الزِّ
 

ْنساُن َعُجوًل } َهِذِه اْْلَيُة: هَوَنِظيرُ   .[11:اإلسراء] {َوكاَن اإلِْ
 ما هو بنظير البيت. ،نظير هذه اآليةالمفروض: و 

ْنسااااانُ } َهااااِذِه اْْلَيااااُة:َوَنِظيااااُر    {ساااابحان} فااااي وقااااد مضااااى. [11اإلسااااراء:] {َعُجااااوًل  َوكاااااَن اإلِْ
 [. 1:اإلسراء]
َل، َوَأنَّ َطْباَع َهَذا ُيَقاوِّ  [37:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َسُأِريُكْم آياِتي َفل َتْسَتْعِجُلونِ } ْنَسااِن اي اْلَقاْوَل اْْلَوَّ إلِْ

ااُه ُخِلااَق َخْلًقاا ااَلمُ عَ -ا َل َيَتَماَلااُك، َكَمااا َقااالَ اْلَعَجَلااُة، َوَأنَّ َم ِفااي َحْسااَب َمااا :-َلْيااِه السَّ  {ُسااْبَحانَ } َتَقاادَّ
ااد  [. 1:]اإلسااراء ااَلمُ َعَلْيااهِ  -َواْلُمااَراُد ِباْْلَياااِت َمااا َدلَّ َعَلااى ِصااْدِق ُمَحمَّ ِجااَزاِت، َوَمااا ِمااَن اْلُمعْ  - السَّ

َمتاى } لساتعجال وقاالوا:ا َفاَأَراُدوا َعاَذاِب،لْ َجَعَلُه َلُه ِمَن اْلَعاِقَباِة اْلَمْحُماوَدِة. َوِقياَل: َماا َطَلُباوُه ِماَن ا
رث. الحاا. نزلات فاي النضار بان وما علموا أن لكل شي أجل مضاروًبا [و48:]يونس {هَذا اْلَوْعدُ 
 : [. َوَقاَل اْْلَْخَفُش َسِعيد  32]اْلنفال: {ِإْن كاَن هذا ُهَو اْلَحقَّ } وقوله:
 ش األوسي.فاألخ جاشعيمسعيد بن مسعدة الأبو 
ْنسااااُن ِماااْن َعَجاال  } ْعَنااىمَ  َفااال } ُه ُكاااْن َفَكااااَن، َفَمْعَناااىَأْي ِقياااَل َلاا [37:اْْلَْنِبَيااااء]ساااورة  {ُخِلاااَق اإلِْ

اْيِء ُكاْن َفَيُكاَعَلاى َهاَذا اْلَقاْوِل َأنَّاُه َماْن يَ  [37:اْْلَْنِبَيااء]سورة  {َتْسَتْعِجُلونِ  ُزُه وُن، َل ُيْعِجاُقاوُل ِللشَّ
 َجُلوُه ِمَن اْْلَياِت. ِإْظَهاُر َما اْسَتعْ 

ُ َرَجاُؤَناا َأيْ كَ َأِي اْلَمْوُعوُد،  [38:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َمتى هَذا اْلَوْعدُ  َوَيُقوُلونَ } َناا.  َما ُيَقاُل: ّللاَّ َمْرُجوُّ
 {ينَ ِإْن ُكْنُتْم صااِدقِ }اَمُة. ِقيَ ِقيَل: الْ َعَذاِب. وَ ُهَنا اْلَوِعيُد، َأِي الَِّذي َيِعُدَنا ِمَن الْ  {اْلَوْعدُ } َوِقيَل: َمْعَنى

 .يا معشر المؤمنين [38:اْْلَْنِبَياء]سورة 
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ِضاي ْلِعْلاُم ُهَناا ِبَمْعَناى اْلَمْعِرَفاِة َفاَل َيْقتَ ا [39:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {َلْو َيْعَلُم الَِّذيَن َكَفاُروا}َقْوُلُه َتَعاَلى: 
ُ َيْعَلُمُهاامْ  ل َتْعَلُمااوَنُهمُ } َمْفُعااوًل َثاِنًيااا مثاال   [39:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {َلااوْ } َوَجااَوابُ  [.60]اْلنفااال: {ّللاَّ

، َأْي َلااْو َعِلُمااوا اْلَوْقااَت الااذي  ااوَن َعااْن ُوُجااوِهِهُم }َمْحااُذوف  اااَر وَ اَل َيُكفُّ ِهْم َول ُهااْم ل َعااْن ُظُهااورِ لنَّ
اا اْسا [39:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {ُيْنَصُرونَ  ااُج: َتْعَجُلوا اْلَوِعياَوَعَرُفاوُه َلمَّ ْدَق ِصاْي َلَعِلُماوا أَ َد. َوَقااَل الزَّجَّ

: ُهاَو َتْنِبياه  عَ ا. َوَقااَل الْ َْلَمُناو وَ اْلَوْعِد. َوِقيَل: اْلَمْعَنى َلْو َعِلُموُه َلَماا َأَقااُموا َعَلاى اْلُكْفاِر  َلاى ِكَسااِئيُّ
اااَعِة، َأْي َلاْو َعِلُماوُه ِعْلاا اَم َيِقاين  َلَعِلُمااوا أَ َتْحِقياِق ُوُقاوِع السَّ ِهْم َباْل َتااْأِتي} .َ َدلَّ َعَلْيااهِ اَعَة آِتَياة  نَّ السَّ

 مان كناون قوبة. وقيل: الناار فال يتمَأْي َفْجَأًة َيْعِني اْلِقَياَمَة. وقيل الع [40:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َبْغَتةً 
: َبَهتَ . َقاَل اْلَجوْ [40:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َفَتْبَهُتُهمْ }ِحيَلة   ُ َتَعاُه َبْهًتا َأَخَذُه َبْغَتاًة، َقااَهِريُّ َباْل } اَلى:َل ّللاَّ

َأْي  [40:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {َفَتْبَهااُتُهمْ } اُء:َوَقاااَل اْلَفاارَّ . [40:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {َتااْأِتيِهْم َبْغَتااًة َفَتْبَهااُتُهمْ 
ُرُهْم، ُيَقاُل: َبَهَتُه يَ   ُه.ْبَهُتُه ِإَذا َواَجَهُه ِبَشْيء  ُيَحيِّرُ ُتَحيِّ

يبهززت اإلنسززان، بحيززت ال يسززتطيع أن يتصززرف أو يززتكلم بكززالم  صززائب،  بغتززةيززأتي  عنززدماالشززيء 
 .-جل وعال-إال من يثبته هللا 

ها} َوِقيَل: َفَتْفَجَأُهمْ   َول ُهاْم } ُظُهاوِرِهْم. ْي َصاْرَفَها َعانْ أَ  [40:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {َفل َيْسَتِطيُعوَن َردَّ
 .رَأْي َل ُيْمَهُلوَن ويؤخرون لتوبة واعتذا [40:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُيْنَظُرونَ 

ُ -َذا َتْساِلَية  ِللنَِّبايِّ َها [41:َيااءاْْلَْنبِ ]ساورة  {َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسال  ِماْن َقْبِلاكَ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  َصالَّى ّللاَّ
ْر َكَماا ُرُسل  ِمْن َقْبِلَك، َفاْصابِ بِ اْسُتْهِزَئ  ، َفَقدِ َوَتْعِزَية  َلُه. َيُقوُل: ِإِن اْسَتْهَزَأ ِبَك َهُؤَلءِ  -مَ َعَلْيِه َوَسلَّ 

]سااورة  {ِبالَّااِذينَ }ْي َأَحاااَط َوَداَر أَ  [41:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {َفحاااقَ }َصااَبُروا. ُثاامَّ َوَعااَدُه النَّْصااَر َفَقاااَل: 
 {ما كاُنوا ِباِه َيْساَتْهِزُؤنَ }ا بهم و ؤ وهز  [41:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َسِخُروا ِمْنُهمْ }َكَفُروا َو  [41:اْْلَْنِبَياء
 .أي جزاء استهزائهم [41:اْْلَْنِبَياء]سورة 

 َراَسااةُ ْحَفُظُكااْم. َواْلَكااَلَءُة اْلحِ َيْحُرُسااُكْم َويَ   [42:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  }ُقااْل َمااْن َيْكَلااُؤُكْم{ قولااه تعااالى:
ُ ِكَلًء )ِباْلَكْسِر( َأْي َحِفَظُه َوَحَرَسُه.  ِماْنُهْم  َلَءِة ّللاَِّ، َواْكاَتََلْتُ ْذَهْب ِفاي ِكاَقاُل: ايُ َواْلِحْفُظ، َكََلَُه ّللاَّ

اِعُر   :ُهَو اْبُن َهْرَمةَ و َأِي اْحَتَرْسُت، َقاَل الشَّ
ُ َيْكَلؤُ   ااَهاااااااااااااِإنَّ ُساااااااااااااَلْيَمى َوّللاَّ

 
 َهااااِبَشاااْيء  َماااا َكااااَن َيْرَزؤُ َضااانَّْت  

 
 :قال آخر

 هِ َأَنْخااااااااااُت َبِعيااااااااااِري َواْكااااااااااَتََلُْت ِبَعْيِناااااااااا
 

ِم وَ  [42:اْْلَْنِبَياء]سورة  ُكْم{}ُقْل َمْن َيْكَلو  :َوَحَكى اْلِكَساِئيُّ َواْلَفرَّاءُ   ِإْساَكاِن اْلاَواِو. َوَحَكَيااِبَفْتِح الالَّ
اِة.  َعَلى َتْخِفيافِ  (َمْن َيْكَلُكمْ ) اْلَهْماَزِة ِفاي اْلاَوْجَهْيِن، َواْلَمْعاُروُف َتْحِقياُق اْلَهْماَزِة َوِهاَي ِقاَراَءُة اْلَعامَّ
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ااا َفَخَطااأ  ِمااْن َوْجَهااْيِن ِفيَمااا َذَكااَرُه النحاااس أحاادهما: أن باادل الهماازة إنمااا َيُكااوُن ِفااي  (َيْكَلُكاامْ ) َفَأمَّ
ااْعِر. َوالثَّاااِني: َأنَُّهَمااا َيُقااوَلِن ِفاا ، َلْيُتااُه َأْوَجْعااُت ُكْلَيَتااهُ ؛ ِْلَنَّ كَ اْلَماِضااي َكَلْيَتااُه، َفَيْنَقِلااُب اْلَمْعَنااىي الشِّ

ُ ِباااْلَوَجِع ِفااي ُكْلَيِتااهِ  ُ َفَقااْد َدَعااا َعَلْيااِه ِبااَأْن ُيِصاايَبُه ّللاَّ . ُثاامَّ ِقيااَل: َمْخااَرُج َوَمااْن َقاااَل ِلَرُجاال  : َكااَلَك ّللاَّ
  [42:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {ِباللَّْيلِ }ْفَهاِم َواْلُمَراُد ِبِه النَّْفُي. َوَتْقِديُرُه: ُقْل َل َحاِفَظ لكم اللَّْفِظ َمْخَرُج اِلْستِ 
 .ِإَذا ُقْمُتمْ  [42:اْْلَْنِبَياء]سورة  {النَّهارِ }إذا نمتم )َو( ب 

َنأِبَياء]سورة  {َمْن َيْكَلُؤُكمْ }  .نكارستفهام اإلوجوابه ال أحد، فالمراد بهذا اال و[42:األأ
]ساااورة  {النَّهاااارِ }ماااتم )َو( ب نإذا   [42:اْْلَْنِبَيااااء]ساااورة  {ِباللَّْيااالِ }َوَتْقاااِديُرُه: ُقاااْل َل َحااااِفَظ لكااام 

ْفُتْم ِفي ُأُموِرُكْم.  [42:اْْلَْنِبَياء حْ }ِإَذا ُقْمُتْم َوَتَصرَّ ْن َعَذاِباِه َأْي ِما [42:ِبَيااءاْْلَنْ ]ساورة  {منِ ِمَن الرَّ
 ْأِسِه.َوبَ 

 ،وإذا كزان اإلنسزان وهزو مسزتيقظ بكامزل قزواه  ،-ل وعزالجز-ال أحد يحفزظ، والحزافظ والزواقي هزو هللا
صزاب بالمصزائب وهزو مسزتيقظ، ويلدغزه العقزرب، وي   ،، وتلدغه الحيزةيصيبه ما يصيبه من اآلفات

اقي مززن و الحززافظ، وهززو الززو هزز -ل وعززالجزز-فكيززف بززه إذا نززام؟ت ال يسززتطيع الززدفاع عززن نفسززه، لهللا
 هذه الشرور.

َف . َواْلِخَطاااُب ِلَمااِن اْعَتاارَ [ َأْي ِمااْن َعااَذاِب ّللاَِّ 63]هااود: {َفَمااْن ينصاارني ماان هللا} :َكَقْوِلااِه َتَعاااَلى 
اِنِع، َأْي ِإَذا َأْقَرْرُتْم ِبَأنَُّه اْلَخااِلُق، َفُهاَو الْ  ُلوَنُه. َتْعجِ  اْلَعاَذاِب الَّاِذي َتْساَلاى ِإْحاَللِ عَ َقااِدُر ِمْنُهْم ِبالصَّ

 . َأْي َعِن اْلُقْرآنِ  [42:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َبْل ُهْم َعْن ِذْكِر َربِِّهمْ }
؛ ألن حتززى غيززر المقززر ال يمنززع أن يكززون الخطززاب للجميززع المقززر بالخززالق، وغيززر المقززر بالخززالق

فكيزف  ،فسزهايعبزد غيزره ال يززعم أن غيزره يحفزظ أو يكزا؛ ألنهزا ال تزدفع عزن نممزن بالخالق أيًضزا 
 ؟ت.تدفع عن غيرها

ِقياَل: َعاْن َوِقيَل: َعْن َمَواِعِظ َربِِّهْم وَ . َأْي َعِن اْلُقْرآنِ  [42:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َبْل ُهْم َعْن ِذْكِر َربِِّهمْ }
 َلُهوَن َغاِفُلوَن. [42:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُمْعِرُضونَ }َمْعِرَفِتِه. 

ْن َتْمااَنُعُهْم ِماا}َواْلِماايُم ِصااَلة .  ،َلُهاامْ أَ اْلَمْعَنااى:   [43:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {ُهااْم آِلَهااة  َأْم لَ }: َقْوُلااُه َتَعاااَلى
ي الَّاِذيَن َيْعِنا [43:اْْلَْنِبَيااءة ]ساور  {َل َيْساَتِطيُعونَ }َأْي ِماْن َعاَذاِبَنا.  [43:اْْلَْنِبَيااء]ساورة { ُدوِنناا

ااُر َأنَُّهاْم  َفَكْياَف  ،[43:ْنِبَيااءاْْلَ ]ساورة  {ِهمْ َر َأْنُفِساَنْصا}َيْنُصاُروَنُهْم َل َيْساَتِطيُعوَن َزَعَم َهُؤَلِء اْلُكفَّ
ااا ُيْصااَحُبونَ }َيْنُصااُروَن َعاِبااِديِهْم.  : ُيْمَنُعااوَن.  [43:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {َول ُهااْم ِمنَّ َقاااَل اْبااُن َعبَّاااس 

. َتُقاوُل اْلَعاَرُب: َأَنااَوَعْنُه: ُيَجاُروَن، َوُهَو اْخِتَياُر الطََّبرِ  ، َأْي ُمِجيار  ِمار  َوَصااِحب  َلاَك َجاا يِّ ْن ُفاَلن 
اِعرُ   :ِمْنُه، َقاَل الشَّ

 اُيَناااااااِدي ِبااااااَأْعَلى صااااااوته متعااااااوذً 
 

 ليصااااااحب منهااااااا والرماااااااح دوانااااااي 
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ْحَفُظاوَن. يُ َأْي  [44:َيااءبِ اْْلَنْ رة ]ساو  {ُيْنَصُرونَ } َرَوى َمْعَمر  َعِن اْبِن َأِبي َنِجيح  َعْن ُمَجاِهد  َقاَل:
، َوَل َيْجَعُل َرْحَمَتُه َص  ُ ِبَخْير   ُهْم. اِحًبا لَ َقَتاَدُة: َأْي َل َيْصَحُبُهُم ّللاَّ

: ُيِريُد َأْهَل َمكََّة. أ [44:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َبْل َمتَّْعنا هُؤلِء َوآباَءُهمْ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  ي َقاَل اْبُن َعبَّاس 
ِفي النِّْعَمِة َفَظنُّوا َأنََّها  [44:اْْلَْنِبَياء]سورة  {طاَل َعَلْيِهُم اْلُعُمرُ }لهم وْلبائهم في نعيمها و بسطنا

 ل تزول عنهم، فاغتروا وأعرضوا عن تدبير ُحَجِج ّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ.
 طززول أعمززارهم مززع ،النعززيمو بسززي الززرزق لهززم وآلبززائهم  ،هززذا المتززاع إنمززا هززو اسززتدراجأن وال علمززوا 
 لهم. استدراج

ُهوِر َعَلْيَهاا َلاَك َأْي ِباالظُّ  [44:ْنِبَيااءاْْلَ ]سورة  {َأَفل َيَرْوَن َأنَّا َنْأِتي اْْلَْرَض َنْنُقُصها ِمْن َأْطراِفها} 
، َوَفْتِحَها َبَلًدا َبْعَد َبَلد  ِممَّا  َوِقياَل:  ْعَنااُه اْلَحَساُن َوَغْياُرُه.َة، َقاَل مَ ْوَل َمكَّ حَ َيا ُمَحمَُّد َأْرًضا َبْعَد َأْرض 
. َوَقاْد مَ  . َواْلَمْعَنى َواِحد  ْبِي، َحَكاُه  اْلَكْلِبيُّ . َكاَلُم ِفاي َهاَذا ُمْساَتْوًفىالْ  [الرَّْعادِ ] َضاى ِفايِباْلَقْتِل َوالسَّ

اااَر َمكَّااَة َبْعاادَ  [44:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {َأَفُهااُم اْلغاااِلُبونَ } ل أناات َنَقْصااَنا ِمااْن أطاارافهم، باا  َأنْ َيْعِنااي ُكفَّ
 .تغلبهم وتظهر عليهم
ااا َنااْأِتي اْْلَ } :-جززال عززال- وجززاء فززي تفسززير قولززه ]سززورة  {راِفهاااْرَض َنْنُقُصااها ِمااْن َأطْ َأَفاال َيااَرْوَن َأنَّ

َنأِبَياء تخفزت و ويظهر الجهزل ويكثزر،  ،بموت العلماء، بموت العلماء الذين بهم يموت العلم [44:األأ
  على كل حال. وهذا نقص ،ل العلمهالدين بموت أ أنوار 

ُرُكْم ِبااْلُقْرآِن. َأْي أُ  [45:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {ُقاْل ِإنَّماا ُأْناِذُرُكْم ِبااْلَوْحيِ }َقْوُلُه َتَعااَلى:  ُفُكْم َوُأَحاذِّ َول }َخاوِّ
عاءَ  مُّ الدُّ  .ْلَبُه، َوَخَتَم َعَلى َسْمِعهِ قَ  َأْي َمْن َأَصمَّ ّللاَُّ  [45:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َيْسَمُع الصُّ
فمثززل هززذا السززماع وجززوده مثززل عدمززه، فتجززد اإلنسززان يسززمع  ،سززماع ال ينفززعفهززو ولززو سززمع الكززالم 
فوجزوده مثزل  ،فعزه سزمعه فزي أمزر دينزهنلكزن إذا لزم ي ،أجزاب ىويزدع ،بين األصزوات الكالم ويميز

 عدمه وعلى هذا يصح نفيه.
. َوَجَعااَل َعَلااى َبَصاارِِه   ااَلِميُّ ُبااو َعْبااِد الااَقااَرَأ أَ وَ ِغَشاااَوًة، َعااْن َفْهااِم اْْلَياااِت َوَسااَماِع اْلَحااقِّ ْحَمِن السُّ رَّ

اَمْيَقعِ  ْضاُموَمة  َوَفاْتِح اْلِمايِم َعَلاى َماا َلاْم مَ ِبَيااء   [45:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {ْساَمعُ َول يُ } َوُمَحمَُّد ْبُن السَّ
مُّ }ُيَسمَّ َفاِعُلُه   اِمر  والسالمى َل ُيْساِمُعُهْم. َوَقاَرَأ اْباُن َعاَرْفًعاا َأْي ِإنَّ ّللاََّ  [45:اْْلَْنِبَيااءرة ]ساو  {الصُّ

 .رثاأيضا، وأبو حيوة ويحيى بن الح
 أي ه، سززززمع هللا لمززززن حمززززديززززأتي السززززماع بمعنززززى اإلجابززززة ،يجيززززبهم السززززمعهم أي يهللا ال أي أن 
  أجابهم.

. وَمة  َوَكْساِر اْلِمايِم"ِبَتااء  َمْضامُ  [45:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  ُع{مِ ُتْسال }: رثاوأبو حيوة ويحياى بان الحا
اامَّ  اادُ الصُّ ااَك َيااا ُمَحمَّ َعاءَ ) " َنْصااًبا، َأْي ِإنَّ اامَّ الاادُّ ُ َعَلْيااهِ -ِباايِّ ِخَطاااُب ِللنَّ ، َفالْ (َل ُتْسااِمُع الصُّ  َصاالَّى ّللاَّ
 : ِإَذا َمااا ُتْنااِذُرُهْم. َقااالَ َأْن َيُقااولَ  َكاااَن َيِجاابُ اللَُّغااِة. َوَقاااَل: وَ َوَردَّ َهااِذِه اْلِقااَراَءَة َبْعااُض َأْهااِل  .-َوَساالَّمَ 

، ِْلَنَُّه َقْد عرف المعنى اُس: َوَذِلَك َجاِئز   .النَّحَّ
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ْتُهْم َنْفَحة  ِمْن َعذاِب َربِّكَ }َقْوُلُه َتَعاَلى:   : َطاَقاَل اْبانُ  [46:ْْلَْنِبَياءا]سورة  {َوَلِئْن َمسَّ .  َعبَّااس  َرف 
 ل:من نفح المسك. قا وأدنى شي، مأخوذ   ابن كيسان: قليل  وقال َقاَل َقَتادُة: عقوبة. 

  َوَعْماااااااااااَرُة ِماااااااااااْن َساااااااااااَرَواِت النَِّسااااااااااااءِ 

 
ُح ِباْلِمْساااااااااااااااااااااااِك َأْرَداُنَهاااااااااااااااااااااااا   َتاااااااااااااااااااااااَنفَّ

 
، َكَما ُيَقاُل: َنَفَح ُفَلن  ِلُفَلن  ِمْن َعطَ قال  : َنِصيب   ِصيًبا ِمَن المال.َأْعَطاُه نَ ا اِئِه، ِإذَ اْبُن ُجَرْيج 
 في سياق الشرط تعم أدنى نفحة. ةنكر 

 عر: قال الشا لمال.ا ِمَن اَكَما ُيَقاُل: َنَفَح ُفَلن  ِلُفَلن  ِمْن َعَطاِئِه، ِإَذا َأْعَطاُه َنِصيبً 
ااااااااا َأَتْيُتاااااااااَك َأْرُجااااااااو َفْضاااااااااَل َنااااااااااِئِلكُ    مْ َلمَّ

 
 َعاااااااااَربُ َنَفَحْتِناااااااااي َنْفَحاااااااااة  َطاَباااااااااْت َلَهاااااااااا الْ  

 
ي ِماَن هم أقال شان مسائولا :َأْي َطاَبْت َلَهاا الانَّْفُس. والنفحاة فاي اللغاة الدفعاة اليسايرة، فاالمعنى

ااا ظااِلِمينَ } اْلَعاَذاِب  يَن. َفَيْعَتِرُفاوَن ِحاايَن َل َأيْ  [46:اءاْْلَْنِبَيا]سااورة  {َلَيُقااوُلنَّ َياا َوْيَلنااا ِإنَّاا ُكنَّ  ُمَتَعاادِّ
 .فَيْنَفُعُهُم العترا
  [47:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {ْفاس  َشاْيئاً ْظَلاُم نَ تُ َوَنَضاُع اْلَماواِزيَن اْلِقْساَط ِلَياْوِم اْلِقياَماِة َفال }َقْوُلُه َتَعاَلى: 

ااُه َيااُدلُّ ِبَظاااِهرِِه َعَلااى َأنَّ  . َفِقيااَل: ِإنَّ ، َماُلااهُ يَزاًنااا ُتااوَزُن ِبااِه َأعْ ُمَكلَّااف  مِ   ِلُكاالِّ اْلَمااَواِزيُن َجْمااُع ِميااَزان 
ااة . َوِقيااَل: َيُجاا َئاُت ِفااي ِكفَّ اايِّ ااة ، َوالسَّ  َمااَواِزيُن ِلْلَعاِمااِل ُكااوَن ُهَناااكَ يَ وُز َأْن َفُتوَضااُع اْلَحَسااَناُت ِفااي ِكفَّ

 :لَ اْلَواِحِد، ُيوَزُن ِبُكِل ِميَزان  ِمْنَها ِصْنف  ِمْن َأْعَماِلِه، َكَما َقا
  َمِلااااااااااااك  َتُقااااااااااااوُم اْلَحاِدَثاااااااااااااُت ِلَعْدِلااااااااااااهِ 

 
 َفِلُكااااااااااااااالِّ َحاِدَثاااااااااااااااة  َلَهاااااااااااااااا ِمياااااااااااااااَزانُ   

 
 َوُيْمِكُن َأْن َيُكوَن ِميَزاًنا َواِحًدا َعبََّر عنه بلفظ الجمع. 

التأكيززد أو مززن بززاب التعظززيم، لكونززه يقززوم مقززام  بززاب عبززر عنززه بلفززظ الجمززع مززن بززاب التأكيززد، مززن
ن ، تززوزن بززه جميززع األعمززال مززاوعلززى هززذا يكززون الميزززان واحززدً ا ع بززر عنززه بززذلك، مززوازين كثيززرة جززد  

  جميع الناس، أو يقال: لكل شخص  ميزان، أو يقال: موازين متعددة.
ًل ِبااْلِميَزاِن َفُياْؤَتى َلًكاا ُماَوكَّ مَ ِإنَّ ": ي اْلَحاِفُظ َأُبو اْلَقاِسِم ِفي ُسَنِنِه َعاْن َأَناس  َيْرَفُعاهُ ئوخرج الللكا

تَ   َساِعَد ُفاَلن   : اْلَخَلِئاقَ ْوت  ُيْساِمعُ َلاُك ِبَصاْي اْلِمياَزاِن َفاِإْن َرَجاَح َنااَدى اْلمَ ِباْبِن آَدَم َفُيوَقُف َبْيَن ِكفَّ
. "ْسااَعُد َبْعااَدَها َأَبااًدايَ َقاَوًة َل َلن  َشااُفااَشااِقَي  :َوِإْن َخاافَّ َناااَدى اْلَمَلااكُ  ،َسااَعاَدًة َل َيْشااَقى َبْعااَدَها َأَبااًدا

ُ َعْنهُ َرِضيَ -َوَخرََّج َعْن ُحَذْيَفَة  اَلمُ  -ِريالُ َياَماِة ِجبْ ْوَم اْلقِ َقااَل: َصااِحُب اْلِمياَزاِن َيا - ّللاَّ  -َعَلْياِه السَّ
اَهْينِ  َتاِن َوُخُيوط  َوِلَسان  َوالشَّ   ِإَلْيَها. َيْرِجعُ َفاْلَجْمعُ  .َوِقيَل: ِلْلِميَزاِن ِكفَّ

، وعلزى كزل حزال مزن رجحزت كفزة يتركزب منهزا ، جمع باعتبار أن لزه أجززاءً إلفراده وما يتركب منه
جعززل الحسززنة بعشززر  -جززل وعززال-سززيئاته فقززد خززاب، لهللا ةفقززد فززاز، وأمززا مززن رجحززت كفزز حسززناته
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، أمثالها والسيئة واحدة، وال شك أن من زادت آحاده على عشراته، فهو في خيبزة  وحرمزان وخسزران
 نسأل هللا السالمة والعافية.
الَِّذي َوَرَدْت وَ  اْلَعْدُل. َما ُهوَ َوِإنَّ  ،ِميَزان   وليس ثم ،اك: ذكر الميزان مثلَوَقاَل ُمَجاِهد  َوَقَتاَدُة والضح

ُل. َواُد اْْلَْعَظُم اْلَقْوُل اْْلَوَّ  ِبِه اْْلَْخَباُر َوَعَلْيِه السَّ
، هزو مزن الكتزاب والسزنة الصزريحة وال شك أن إثبات الميزان الذي جاءت به النصزوص الصزحيحة

ف يعززر  ،المعتزلززة محتجززين بززأن هللا ال يحتززاج إلززى وزن  إال مبتدعززة، كززره هر ال ينكززقززول أهززل السززنة، و 
ائج عن عزدم معرفزة بحقيقزة الحزال، وإنمزا النتز اأو صادرً  االنتائج من غير وزن، لكن لي  هذا ناتجً 

ن بزيلكزن لي ،[7]سورة  هو   {رَّ َوَأخَفاىَيعَلُم الِسّ }و -جل وعال- كلها معروفة، وال تخفى عليه خافية
 .نه غابٌن أو مغبون أ لصاحب العمل

التَّااْذِكَرِة" " َتاااِب َناااُه ِفااي كِ ْد َذَكرْ َأْيًضااا. َوَقاا [اْلَكْهاافِ ] َبَياااُن َهااَذا، َوِفااي [اْْلَْعااَرافِ ] َوَقااْد َمَضااى ِفااي 
ُظْلام  كماا  ِفيَهاا َبْخاس  َوَل اْلَعاْدُل َأْي َلاْيَس   [47:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {القساط}ُمْسَتْوًفى والحمد هلل. و
دَ ِصَفُة اْلَمَواِزيِن َووُ  [47:اْْلَْنِبَياء]سورة  {القسط}يكون في وزن الدنيا. و ،  ؛حِّ َقاُل: يُ ِْلَنَُّه َمْصَدر 

، َوِميَزاَناااِن ِقْسااط ، َوَمااَواِزيُن ِقْسااط . ِمْثااَل ِرَجااال  َعاادْ  ( اْلِقْصااطَ )  ِفْرَقااة  ا. َوَقااَرَأْت ل  َوِرًضااِميااَزاُن ِقْسااط 
ااا َيااْوِم   اْلِقَياَمااِة. َوِقيااَل: اْلَمْعَنااى ِفاايَأْي ِْلَْهااِل َيااْومِ  [47:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {ِلَيااْوِم اْلِقياَمااةِ } .دِ ِبالصَّ

َوِإْن }سااءة مساي. إَل يزاد في ْحِسن  وَ مُ اْلِقَياَمِة." َفل ُتْظَلُم َنْفس  َشْيئًا" َأْي َل ُيْنَقُص ِمْن ِإْحَساِن 
 {بَّااة  ِمْثَقاااُل حَ }: َشااْيَبُة َوَأُبااو َجْعَفاار  َقااَرَأ َناااِفع  وَ  [47:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {ة  ِمااْن َخااْرَدل  كاااَن ِمْثقاااَل َحبَّاا

ْفِع ُهَنااا، َوِفااي [47:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  َن ، َفَتُكااوُن َكااا َوَقااَع َأْو َحَضاارَ َعَلااى َمْعَنااى ِإنْ  [ُلْقَمااانَ ] ِبااالرَّ
 .ر  َتامًَّةَ َل َتْحَتاُج ِإَلى َخبَ 
 .يعني وجد [280]سرة  البقر   {َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرة  }نعم إن وجد مثقال حبة، 

ااْيُء  َكاااَن اْلَعَمااُل َأْو َذِلااكَ  ِبالنَّْصااِب َعَلااى َمْعَنااى َوِإنْ  [47:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {ِمْثَقااالَ }والباااقون:  الشَّ
 ِمْثَقاَل. 

 فتكون ناقصة.
ْيِء ِميَزاُنُه  لف قراءة الجمهور ورة اْل مقص [47:َياءاْْلَْنبِ ]سورة  {َأَتْينا ِبها}ِمْن ِمْثِلِه. َوِمْثَقاُل الشَّ

 َأْي ِباْلِمْثَقااِل ْو َقااَل ِباهِ الحباة َوَلاناا ِبَهاا ِلْلُمَجااَزاِة َعَلْيَهاا َوَلَهاا. ُيَجااُء ِبَهاا َأْي بئأي أحضرناها وج
 .[47:اْْلَْنِبَياء]سورة  {اَأَتْينا ِبه} َذا َقالَ ا َغْيَر اْلَحبَِّة َفِلهَ َلَجاَز. َوِقيَل: ِمْثَقاُل اْلَحبَِّة َلْيَس َشْيئً 
َنأِبَياء]سورة  {َأَتْينا ِبها}ما قال: أتينا به، يعني مثقال، وإنما   مراد وزنها.الو  أي الحبة [47:األأ

َتاى آَمدِّ َعَلى َمْعَنى َجاَزْيَناا ِبَهاا. ُيَقااُل: ِبالْ  [47:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َأَتْينا ِبها} َوَقَرَأ ُمَجاِهد  َوِعْكِرَمُة: 
 .[47:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَكفى ِبنا حاِسِبينَ }يؤاتي مؤاتاة. 

َنأِبَياء]سورة  {َأَتْينا ِبها}أتينا يعني أعطينا، و  جئنا بها.أي  [47:األأ
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ُموهُ  َعَلاى َماا محاسابينأي  [47:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {َوَكفى ِبنا حاِسِبينَ } . َوِقياَل: َقادَّ  ِماْن َخْيار  َوَشارّ 
 َل َأَحَد َأْسَرُع ِحَساًبا ِمنَّا. ذإ [47:اْْلَْنِبَياء]سورة  {حاِسِبينَ }
َنأِبَياء]سورة  {حاِسِبينَ } موه مزن مجزازين علزى مزا قزد :قزول كزذا فزي األصزولن، أي مجازين  [47:األأ

 شر؛ ألن المجازة هي نتيجة الحساب.و خير  
.  نَّاَل َأَحَد َأْسَرُع ِحَساًبا مِ  ذإ [47:اْْلَْنِبَياء]سورة  {حاِسِبينَ } َوِقيَل: يُّ َوى التِّْرِماذِ رَ َواْلِحَسااُب اْلَعادُّ

ُ َعْنَهاا: َأنَّ َرُجاًل َقَعاَد َباْيَن َياَدِي النَّ  ا َفَقااَل: َيا -َعَلْياِه َوَسالَّمَ  لَّى ّللاَُّ َصا -ِبايِّ َعْن َعاِئَشَة َرِضاَي ّللاَّ
 َوَأْضااِرُبُهْم َفَكْيااَف َأَنااا َأْشااُتُمُهمْ وَنِني وَ ُسااوَل ّللاَِّ! ِإنَّ ِلااي َمْمُلااوِكيَن َيْكااِذُبوَنِني َوَيُخوُنااوَنِني َوَيْعُصاارَ 

ِر َقاُبااَك ِإيَّاااُهْم ِبَقاادْ ِإْن َكاااَن عِ يَّاااُهْم َفااُيْحَسااُب َمااا َخاااُنوَك َوَعَصااْوَك َوَكااذَُّبوَك َوِعَقاُبااَك إِ »ِمااْنُهْمو َقاااَل: 
اَن َفْضاًل َلاَك َوِإْن َكاْم َكااَن وَن ُذُناوِبهِ اُهْم دُ ُذُنوِبِهْم َكاَن َكَفاًفاا َل َلاَك َوَل َعَلْياَك َوِإْن َكااَن ِعَقاُباَك ِإيَّا

اى ا «َفاْوَق ُذُناوِبِهُم اْقاُتصَّ َلُهاْم ِمْناَك اْلَفْضالُ عقابك  ُجالُ َقااَل: َفَتَنحَّ َقااَل ي َوَيْهِتاُف. فَ َجَعاَل َيْبِكافَ  ،لرَّ
ُ َعَلْياِه َوَسالَّمَ  -َرُسوُل ّللاَِّ  ْوِم  اْلَماَواِزيَن اْلِقْساَط ِلَياَوَنَضاعُ }: اَلى َتَعاَأَماا َتْقاَرُأ ِكَتااَب ّللاَِّ » :-َصلَّى ّللاَّ

ُجُل: َوّللاَِّ َيا َرُسوَل ّللاَِّ َفَقاَل ال [47:اْْلَْنِبَياء]سورة  «{اْلِقَياَمِة َفَل ُتْظَلُم َنْفس  َشْيًئا ِجاُد ِلاي َماا أَ  ،رَّ
 .غريب حديث   :لكلهم. قا َوِلَهُؤَلِء َشْيًئا َخْيًرا ِمْن ُمَفاَرَقِتِهْم، ُأْشِهُدَك َأنَُّهْم أحرار

  ......طالب:...
 ؟صح إسناده
  ......طالب:...
 .نحمد هللا

َي َعاِن اْباِن َوُحِكا [48:َيااءاْْلَْنبِ ة ور ]سا {َوَلَقْد آَتْينا ُموسى َوهاُروَن اْلُفْرقااَن َوِضاياءً }َقْوُلُه َتَعاَلى: 
 يءَ نَّ َحاْذَف اْلاَواِو َواْلَمِجاْلَفارَّاُء أَ َزَعاَم اِبَغْياِر َواو  َعَلاى اْلَحااِل. وَ  (اْلُفْرَقاَن ِضاَياءً ) :َعبَّاس  َوِعْكِرَمةَ 

ااا َزيَّ } :-َعاازَّ َوَجاالَّ -ِبَهااا واحااد، كمااا قااال هللا ْنيا بِ ِإنَّ ااماَء الاادُّ ااا السَّ سااورة ] {ِحْفظاااً اْلَكواِكااِب وَ  ِزيَنااة  نَّ
ااُج. قاال: 6،7الصافات: َل ُتاَزاُد. ئ ِلَمْعًناى َفان الاواو تجاْل [ َأْي ِحْفًظا. َوَردَّ َعَلْيِه َهَذا اْلَقاْوَل الزَّجَّ

 َل:اْلَحاَلِل. َقاااْلَحاَراِم وَ  ِفيَهاا اْلَفاْرَق َباْينَ  التَّْوَراُة، ِْلَنَّ  [48:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ْلُفْرَقانِ ا}َقاَل: َوَتْفِسيرُ 
: [46]سااورة المائاادة: {ِفيااِه ُهاادًى َوُنااور  } َمَثاالَ  [48:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {َوِضااياءً }  َوَقاااَل اْبااُن َزْيااد 
نا َعلاى َزلْ َوما َأنْ } :ىَدِليُلُه َقْوُلُه َتَعالَ  ؛ُهَنا ُهَو النَّْصُر َعَلى اْْلَْعَداءِ  [48:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ْلُفْرَقانِ ا}

. َقااَل الثَّعْ 41]اْلنفال: {َعْبِدنا َيْوَم اْلُفْرقانِ  : َوَهاَذا اْلَقاْوُل أَ [ َيْعِني َيْوَم َبْدر  ِر اْْلَياِة، ْشاَبُه ِبَظااهِ َلِبايُّ
َياِء، فيكون معنى اْلياة: ولقاد آتيناا موساى وها الَِّتاي  التَّاْوَراةَ ْصاَر وَ رون النَّ اِلُدُخوِل اْلَواِو ِفي الضِّ

ْكُر. هِ  َياُء َوالذِّ  ؛َأْي َغااِئِبينَ   [49:َيااءاْْلَْنبِ ]ساورة  {اْلَغْياِب ِلْلُمتَِّقايَن الَّاِذيَن َيْخَشاْوَن َربَُّهاْم بِ }َي الضِّ
َ َتَعاَلى، َبْل َعَرُفاوا ِباالنََّظِر َواِلْساتِ   ،ْْلَْعَماالِ اَعَلاى بًّاا َقااِدًرا، ُيَجااِزي نَّ َلُهاْم رَ أَ ْدَلِل ِْلَنَُّهْم َلْم َيَرْوا ّللاَّ

 لنَّاِس. ا َعِن اَفُهْم َيْخَشْوَنُه ِفي َسَراِئِرِهْم، َوَخْلَواِتِهُم الَِّتي َيِغيُبوَن ِفيهَ 
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أمززا فزي المشزاهد والمرئزي يسزتوي فيزه كزل أحززد؛  ،اتبزالمغي فزيوهزذا األصزل فزي اإليمزان أن يكزون 
يغيززب عززن اإلنسززان، بعززض النززاس ، أمززا التفززاوت فززي مززا يسززتوون فيززه ،ألنززه ال ينكززر المرئززي أحززد

عززدم ل، أو اعترافززه لعززدموبعضززهم ال يصززدق  ،يززؤمن لقيززام الحجززة عليززه ،بعضززهم ال يصززدق ،يززؤمن
 ، أو لما كتب عليه من الشقاوة.تمام الحجة

 َعِن النَّاِس.   ِفيَهاِتي َيِغيُبونَ ِهُم الَّ ُيَجاِزي َعَلى اْْلَْعَماِل َفُهْم َيْخَشْوَنُه ِفي َسَراِئِرِهْم، َوَخْلَواتِ 
ااااَعةِ } ]ساااورة  {ُمْشاااِفُقونَ }لتَّْوَباااِة. َأْي ِماااْن ِقَياِمَهاااا َقْباااَل ا [49:اْْلَْنِبَيااااء]ساااورة  {َوُهاااْم ِماااَن السَّ

ْلُقاْرآَن اَيْعِناي  [50:َيااءاْْلَْنبِ ]ساورة  {هُ َوهذا ِذْكر  ُمباَرك  َأْنَزْلناا}َأْي َخاِئُفوَن َوِجُلوَن.  [49:اْْلَْنِبَياء
ْعِجاز  َل مُ َوُهاَو  [50:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُمْنِكُرونَ }َيا َمْعَشَر اْلَعَرِب   [50:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َأْنُتْم َلهُ َأفَ }

ْتَياِن ِبِمْثِلِه. َوَأَجاَز اْلَفرَّاءُ  ى ِبَمْعَنا [50:اْْلَْنِبَيااءورة ]سا {ْنَزْلناهُ أَ ُمباَرك   َوهذا ِذْكر  } َتْقِدُروَن َعَلى اإلِْ
 .اأنزلناه مباركً 

 ، ومبارًكا حال.لحا
ْلَفاارَّاُء: َأْي َأْعَطْيَناااُه ُهااَداُه. اَقاااَل   [51:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {َوَلَقااْد آَتْينااا ِإْبااراِهيَم ُرْشااَدهُ }َقْوُلااُه َتَعاااَلى: 

اِللنََّظاِر َوالِ ْقَناُه َأْي ِمْن َقْبِل النُُّبوَِّة، َأْي َوفَّ  [51:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِمْن َقْبلُ } ا َجانَّ َعَلْياِه ْساِتْدَلِل، َلمَّ
اْمَس َواْلَقَماَر. َوِقياَل: ْن َقْباِل موساى ِماَأْي  [51:ِبَيااءاْْلَنْ رة ]ساو  {ِماْن َقْبالُ } اللَّْيُل َفَرَأى النَّْجَم َوالشَّ

ِل َأْكَثااُر َأْهاالِ  ُبااوَُّة. َوَعَلااى اْْلَوَّ ْشااُد َعَلااى َهااَذا النُّ َوآَتْيَناااُه } اَل ِلَيْحَيااى:َقااِساايِر، َكَمااا تَّفْ  الوهاارون. َوالرُّ
: ُرْشُدُه َصَلُحُه. 12]مريم: {ااْلُحْكَم صبيًّ   [51:ءاْْلَْنِبَيااورة ]سا {ا ِبِه عاِلِمينَ َوُكنَّ }[. َوَقاَل اْلُقَرِظيُّ

ْشِد َوَصاِلح  ِللنُُّبوَِّة.  يَتاِء الرُّ  َأْي ِإنَُّه َأْهل  إلِ
َيُكاوُن َناى َأِي اْذُكاْر ِحايَن َقااَل ِْلَِبياِه، فَ ِقياَل: اْلَمعْ  [52:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِإْذ قاَل ِْلَِبيهِ }َقْوُلُه َتَعاَلى: 

ااا ِبااِه َعاااِلِمينَ } :اْلَكااَلُم َقااْد َتاامَّ ِعْنااَد َقْوِلااهِ  ااا ِبااِه } َمْعَنااىَوِقيااَل: الْ  .[51:ِبَياااءاْْلَنْ ]سااورة  {َوُكنَّ َوُكنَّ
 ِْلَِبيهِ  {نَ َعاِلِمي} :ِلهِ َوَل ُيوَقُف َعَلى َقوْ  ِإْذ َقاَل َفَيُكوُن اْلَكَلُم ُمتَِّصًل  [51:ْنِبَياءاْْلَ ]سورة  {َعاِلِمينَ 

ِي اْْلَْصااَناُم. أَ  [52:ْنِبَياااءاْْلَ ]سااورة  {َمااا هااِذِه التَّماِثياالُ }ُنْمااُروُد َوَمااِن اتََّبَعااُه.  َوَقْوِمااهِ  (َوُهااَو آَزرُ )
ْيِء اْلَمْصُنوِع ُمَشبًَّها ِبَخْلق  ِمانْ َوالتِّْمَثاُل اْسم   ايْ  َتَعاالَ  َخْلاِق ّللاَِّ َمْوُضوع  ِللشَّ َء ى. ُيَقااُل: َمثَّْلاُت الشَّ

ْيِء َأْي َشبَّْهُتُه ِبِه. َواْسُم َذِلَك اْلُمَمثَِّل ِتْمَثال .   [52:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {ونَ ْم َلها عااِكفُ ِتي َأْنتُ الَّ }ِبالشَّ
 َنْعُباُدَها َأيْ   [53:ِبَيااءاْْلَنْ ورة ]سا {قااُلوا َوَجاْدنا آباَءناا َلهاا عاِباِدينَ }وَن َعَلى ِعَباَدِتَهاا. َأْي ُمِقيمُ 

 َتْقِليًدا ِْلَْسَلِفَنا. 
، وعزن عبزادة هللا، ينطبزق عليزه وعزن طاعزة هللا ،يصده عزن ذكزر هللا ما وهكذا كل من عكف على

واسزتغرق وقتزه  ،-ل وعزالجز-ه عن فعل ما يرضزي هللامثل هذا، ويمكن أن تسمى تماثيل إذا صدت
مثزل التماثيزل؛ ألن مثزل هزذا  هزا، فزال شزك أنفي ذلك وهو عاكٌف عليها، فإن صزدته عزن الواجبزات

هززا علززى طاعززة هللا، علززى حسززب مززا يترتززب عليززه، لززي  بمنزلززة عبادتهززا مززن دون هللا، لكنززه إذا آثر 
 هذه الحيثية.وجب هللا عليه، أشبهت التماثيل من أوعلى ما 
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 17 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ِإْذ  ؛ْي ِفاي ُخْساَران  ِبِعَباَدِتَهااأَ   [54:اءاْْلَْنِبَيا]ساورة  {قاَل َلَقْد ُكْنُتْم َأْنُتْم َوآباُؤُكْم ِفي َضلل  ُمِبين  }
َأْي َأَجاااء    [55:َياااءاْْلَْنبِ ]سااورة  {اْلَحقِّ ِبااقاااُلوا َأِجْئَتنااا }ِهااَي َجَماااَدات  َل َتْنَفااُع َوَل َتُضاارُّ َوَل َتْعَلااُم. 

ِعِباينَ }َأْنَت ِبَحقّ  ِفيَما َتُقاوُلو  . أَ   [55:َيااءاْْلَْنبِ ]ساورة  {َأْم َأْناَت ِماَن اللَّ قااَل َباْل }ْي َلِعاب  َمااِزح 
اماواِت َواْْلَْرضِ  ، بال ربكام والقاائم بتاادبيركم َأْي َلْسااُت بِ  [56:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {َربُُّكاْم َربُّ السَّ َلِعاب 

. َأْي خَ  [56:اْْلَْنِبَيااء]سورة  {الَِّذي َفَطَرُهنَّ }موات َواْْلَْرِض. خالق الس َوَأَناا َعلاى }َلَقُهانَّ َوَأْباَدَعُهنَّ
ااِهِدينَ  ااِهُد ُيَباَأْي َعَلاى َأنَّاُه رب السا  [56:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {ذِلُكْم ِماَن الشَّ يُِّن موات َواْْلَْرِض. َوالشَّ

ُ، َفاْلَمعْ 18]آل عمران:  {َد ّللاَُّ َشهِ } اْلُحْكَم، َوِمْنهُ  لِ [ َبيََّن ّللاَّ ُن ِبالدَّ  .يِل َما أقولَنى: َوَأَنا ُأَبيِّ
هد بزهو الحق،  يبين الشاهد اكم ؛ ةنزالشزاهد بي يسزم اولزذ ؛قامزت عليزه البينزة ،الحق إنما يبين إذا ش 
 ه يبين الحق.ألن
ِ َْلَِكيااَدنَّ َأْصاا}َقْوُلااُه َتَعاااَلى:   َِّ ااِة َأْخَباارَ  [57:ءاْْلَْنِبَيااا]سااورة  {ناَمُكمْ َوَتااا ااُه َلااْم َيْكَتااِف ِباْلُمَحاجَّ  َأنَّ

ِ َتَعاَلى، مُ  ،ِباللَِّسانِ  َِّ َر َأْصَناَمُهْم ِفْعَل َواِثق  ِبا ن  نَ َبْل َكسَّ لاذَّبِّ ُمَقاَساِة اْلَمْكاُروِه ِفاي ا ْفَسُه َعَلىَوطِّ
 َِِّ يِن. َوالتَّاُء ِفي" َتا ، َوالْ ْخاتَ َواْلاَواُو  َوْحاَدُه، اْلَقَسِم ِباْساِم ّللاَِّ ب" َتْخَتصُّ َعِن الدِّ َبااُء َتصُّ ِبُكالِّ ُمْظَهار 

 ِبُكلِّ مضمر ومظهر. قال الشاعر: 
ااااااااِم ُذو حِ  ِ َيْبَقاااااااى َعَلاااااااى اْْلَيَّ َِّ   َياااااااد  َتاااااااا

 
ااااااااااااااُن َواْْلُس    ِبُمْشاااااااااااااَمِخرّ  ِباااااااااااااِه الظَّيَّ

 
: َأْي   َيِكياُدُه اْلَمْكاُر. َكااَدهُ  َواْلَكْيادُ  َرنَّ ِبَهاا.ْي َْلَْمُكاَوُحْرَمُة ّللاَِّ َْلَِكياَدنَّ َأْصاَناَمُكْم، أَ َوَقاَل اْبُن َعبَّاس 

َي اْلَحْرُب كَ  ا، وكل شاي فلن فلم يلق كيدً  َقاُل: َغَزاْيًدا، يُ َكْيًدا َوَمِكيَدًة، َوَكَذِلَك اْلُمَكاَيَدُة، َوُربََّما ُسمِّ
 َأْنَت َتِكيُدُه. ُتَعاِلُجُه فَ 
 .«إن الحرب خدعة» :الحديتفي وجاء  ،وخدعة ،وكيد ،نعم، مكر

َنة  ِعياد  َذاِهِبايَن. َوَكااَن َلُهاْم ِفاي ُكالِّ َسا َأْي ُمْنَطِلِقينَ  [57:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َبْعَد َأْن ُتَولُّوا ُمْدِبِرينَ }
ْبااَراِهيَم: َلااْو  ُرِوَي َذِلااَك َعااِن اْبااِن  ا.َجَبااَك ِديُنَنااَنا َأعْ ى ِعياادِ َخَرْجااَت َمَعَنااا ِإَلااَيْجَتِمُعااوَن ِفيااِه، َفَقاااُلوا إلِ
ااافَّاتِ } َمْسااُعود  َعَلااى َمااا َيااْأِتي َبَياُنااُه ِفااي  َقاااَل ِإْبااَراِهيُم ِفااي َنْفِسااِه:فَ  -[1]سااورة الصااافات: {َوالصَّ

ِ َْلَِكيَدنَّ َأْصناَمُكمْ } َِّ رّ  َراِهيُم ِفي ِس د  َوَقَتاَدُة: ِإنََّما َقاَل َذِلَك ِإبْ اَل ُمَجاهِ . قَ [57:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَتا
َجْماِع ِإَذا ُد ُيْخَبُر َعْنُه ِبَخَباِر الْ . َواْلَواحِ  َعَلْيهِ ِمْن َقْوِمِه، َوَلْم َيْسَمْعُه ِإلَّ َرُجل  َواِحد  َوُهَو الَِّذي َأْفَشاهُ 

اا َيْرَضاى  زُّ ِديَناِة َلُيْخاِرَجنَّ اْْلََعاناا ِإَلاى اْلمَ ِئْن َرَجعْ َيُقوُلاوَن َلا} ِباِه َغْياُرُه. َوِمْثُلاهُ َكاَن َما َأْخَبَر ِباِه ِممَّ
اَعَفاُء َفُهاُم  ْنُهْم ِإلَّ َقْوِم، َوَلاْم َيْباَق ِما[. َوِقيَل: ِإنََّما َقاَلُه َبْعَد ُخُروِج الْ 8]المنافقون: {ِمْنَها اْْلََذلَّ  الضُّ

 الَِّذيَن َسِمُعوُه.
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 18 (002ء)سورة األنبيا-تفسري القرطيب

 بلفزظصزح التعبيزر عنزه  ،كان القول القائل الواحزد مزن مزا يتصزور ويتوقزع أن يوافقزه عليزه غيزرهإذا 
هذا قزول  [8]المنافقون: {َها اْْلََذلَّ زُّ ِمنْ َيُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعنا ِإَلى اْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ اْْلَعَ } قوله: ،الجمع
 ذا نسب إليهم جميعهم.ه ثلفلما كان أصحابه يعتقدون م ،ابن أ بي ،واحد
ْباَراِهيُم إِ َوَكااَن   الَِّذيَن َساِمُعوُه.َعَفاُء َفُهمُ لَّ الضُّ َوِقيَل: ِإنََّما َقاَلُه َبْعَد ُخُروِج اْلَقْوِم، َوَلْم َيْبَق ِمْنُهْم إِ  

ااي َسااِقيم  } اْحَتاااَل ِفااي التََّخلُّااِف َعااْنُهْم ِبَقْوِلااِه: يف  َعااِن اْلَحَرَكااِة. َقْوُلااُه ْي َضااعِ [ أَ 89]الصااافات: {ِإنِّ
اْيَء  َجاذُّ اْلَكْساُر َواْلَقْطاُع، َجاَذْذتُ َأْي ُفَتاًتاا. َوالْ   [58:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {َفَجَعَلُهاْم ُجاذاذاً }َتَعاَلى:  الشَّ

ا . ِه. َقاَلاهُ رِ ُح ِماْن َكْسامُّ َأْفَصاَكَسْرُتُه َوَقطَّْعُتُه. َواْلِجَذاُذ َواْلُجَذاُذ َماا ُكِساَر ِمْناُه، َوالضَّ  قاالو  اْلَجاْوَهِريُّ
: َوُيَقاااُل ِلِحَجاااَرِة الااذََّهِب ُجااَذاذ ، ِْلَنََّهااا ُتْكَسااُر. وَ   :اْْلَْعَمااُش َواْبااُن ُمَحْيِصاان  وَ ْلِكَساااِئيُّ َقااَرَأ ااْلِكَساااِئيُّ

 َهِشاايُم، ِمْثاالَ ِذيااذ  َوُهااَو الْ ْمااُع جَ ِبَكْسااِر اْلِجاايِم، َأْي ِكَسااًرا َوِقَطًعااا جَ   [58:اْْلَْنِبَياااء]سااورة  {ذاذاً ِجاا}
. َقاَل الشاعر  : َخِفيف  َوِخَفاف  َوَظِريف  َوِظَراف 
  َجاااااااااااذََّذ اْْلَْصاااااااااااَناَم ِفاااااااااااي ِمْحَراِبَهاااااااااااا

 
 َذاَك ِفاااااااااااااااااي ّللاَِّ العلاااااااااااااااااي المقتااااااااااااااااادر 

 
مِّ، َواْخَتاَرُه َأُبو ُعَبْيد  َوَأُباو َحااِتم . مثال اْلحُ و  َفااَطااُم وَ اْلَباُقوَن ِبالضَّ ُهاَو  َواِحاَدُة ُجاَذاَذة . َوَهاَذاالْ  ،تُ الرُّ

نَّ اْلَقاْوَم اْعَتَقاُدوا ِفاي ، ْلَِ [58:ْنِبَيااءاْْلَ ]ساورة  {َفَجَعَلُهامْ } :اْلَكْيُد الَِّذي َأْقَسَم ِبِه َلَيْفَعَلنَُّه ِبَها. َوَقالَ 
َلِهيََّة. َوَقَرَأ اْبُن َعبَّاس  َوَأُبو َنِهيك  َوَأُبو مَّاا َأْصَناِمِهُم اإلِْ ِح ِبَفاتْ   [58:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ذاذاً جَ } ِل:لسَّ

امُّ ِبَمْعًناى، ْلَفاْتُح َوالْ اِتم : ااْلِجيِم، َواْلَفْتُح َواْلَكْسُر ُلَغَتاِن َكاْلَحَصاِد َواْلِحَصاِد. َأُبو حَ  َكااُه حَ َكْساُر َوالضَّ
 . اْي َعِظايَم اْْللِ أَ  [58:اْْلَْنِبَيااء]ساورة  {ِإلَّ َكِبيرًا َلُهمْ }ُقْطُرب  ْرُه. َوَقااَل َهاِة ِفاي اْلَخْلاِق َفِإنَّاُه َلاْم ُيَكسِّ

َنَم اْْلَْكَبَر َوَعلََّق اْلَفْأَس الَّا : َتَرَك الصَّ يُّ َوُمَجاِهد  دِّ االسُّ  ِباِه ِلَيْحاَتجَّ  ؛ْصاَناَم ِفاي ُعُنِقاهِ َر ِباِه اْْلَ ِذي َكسَّ
 [58:اْْلَْنِبَيااءورة ]سا {َيْرِجُعاونَ } أي إلى إباراهيم ديناه [58:اْْلَْنِبَياء]سورة  {لعلهم إليه}عليهم. 

اااُة َعَلاااْيِهْم. َوِقياااَل: اااَنِم اْْلَْكَبااارِ َأْي إِ  [58:اْْلَْنِبَيااااء]ساااورة  {لعلهااام إلياااه} ِإَذا َقاَماااِت اْلُحجَّ  َلاااى الصَّ
 .ِفي تكسيرها  [58:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َيْرِجُعونَ }

اد نمزا أر إد إليه هذا الفعل، ولزي  مزراده أن يتنصزل مزن التبعزة، و ترك الكبير من األصنام؛ ليسنهو 
بأنزززه إذا كزززان هزززذا كبيزززرهم ال يسزززتطيع أن يزززدفع عزززن نفسزززه هزززذه  م، أراد بزززذلك أن يلززززمهمأن يلززززمه

الززززذين لززززم يسززززتطيعوا أن يززززدفعوا عززززنهم  رالتهمززززة، فكيززززف يعبززززد مززززن دون هللا؟ت فضززززاًل عززززن الصززززغا
 .اإللزام لهموإنما فعل هذا من باب  ،التكسير


